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Servei de contractació i patrimoni

INFORME DE SECRETARIA GENERAL SOBRE ELS PLECS DE
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

CLÀUSULES

D’acord amb l'establert a la Disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, resulta preceptiu informe del secretari general de la Corporació en
l’aprovació de tots els expedients de contractació, modificació dels contractes, revisió de preus,
pròrrogues i manteniment de l’equilibri econòmic, interpretació i resolució dels contractes.
1. IDENTIFICACIÓ DE L’OBJECTE DE CONTRACTACIÓ
1.1. Descripció de l’objecte del contracte
Obres del projecte de “Projecte de manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú.
Expt. 398/2021/eCONT
1.2. Naturalesa del contracte
— Contracte d’obres, art. 13 LCSP.

X

— Contracte de concessió d’obres, art. 14 LCSP.

☐

— Contracte de concessió de serveis, art. 15 LCSP.

☐

— Contracte de subministrament, art 16 LCSP.

☐

— Contracte de serveis, art. 17 LCSP.

☐

— Contracte mixt, art. 18 LCSP.

☐

— Contracte privat, art. 26 LCSP.

☐

1.3. Contracte subjecte a regulació harmonitzada art. 19 i ss lcs
Veure 1
1.4.. Procediment del contracte
— Obert (arts 156 a 158 LCSP)
— Obert “simplificat” (art. 159.1 al 5 LCSP)
— Obert simplificat abreujat (art. 159.6 i LCSP)
— Restringit (arts. 160 a 166 i 1 LCSP)
— Amb negociació amb publicitat (art. 167 LCSP).

NO

SÍ
☐

X
☐
X
☐
☐
☐

1

Contractes SARA. Obres, concessions obres i concessions de serveis, VEC igual o superior a 5.548.000 €; subministraments, VEC
igual o superior a 221.000 €; serveis, VEC igual o superior a 221.000 €, i 750.000 en cas de serveis socials i altres de l’Annex IV LCSP.
No estant sotmesos a regulació harmonitzada, amb independència del seu VEC, els contractes indicats a l’epígraf 2 de l‘art. 19 LCSP.
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☐

— Amb negociació sense publicitat (art. 168 LCSP).

☐

— Diàleg competitiu (art. 172 i ss LCSP).

☐

— Associació per a la innovació (art. 177 i ss LCSP).

☐

— Normes especials concursos projectes (art. 183 i ss LCSP).
1.5. Tràmit de l’expedient

X

— Ordinària.

☐

— Urgent (art. 119 LCSP). Consta a l’expedient declaració urgència degudament
motivada.

☐

— D’emergència (art. 120 LCSP). Consta a l’expedient declaració d‘emergència
degudament motivada.

2. REQUISITS EN LA FORMACIÓ DE L’EXPEDIENT, ART. 116 LCS
2.1. Memòria cap del servei gestor justificativa del contracte 2 (art. 63.3. a)
LCSP) (obert, restringit o amb negociació amb/ sense publicitat).
Motivació de:

SÍ

— Elecció del procediment de licitació, quan no s’utilitzi l’obert o el restringit X
(art.116.4.a) LCSP).

NO N/
P
☐

☐
X

— Classificació exigida als participants (art.116.4.b) LCSP).
— Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els
criteris per a l’adjudicació del contracte, així com les condicions especials
d’execució (art.116.4.c) LCSP) .

X

☐

☐

— Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren,
inclosos els costos laborals si existeixin (art.116.1.d) LCSP) .

X

☐

☐

— Necessitat del contracte pel compliment de finalitats de competència municipal
en els termes de l’art. 28 LCSP i la relació directa, clara i proporcional amb
l’objecte del contracte (art.116.1.e) LCSP)

X

☐

☐

— En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans (art.116.1.f)
LCSP) .

☐

☐

X

— Decisió de no dividir en lots

☐

X

☐

— Elecció de les fórmules de valoració (art. 146.2 b) LCSP)

X

☐

☐

2

S’ha de publicar en el Perfil del Contractant
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— Penalitats diferents a les previstes en l’art. 193 LCS

☐

X

☐

— Revisió de preus (art. 103.2 LCSP)

☐

X

☐

— Establiment excepcional de garantia provisional (art. 106.1 LCSP)

☐

X

☐

2.2. Informe del/la cap del servei gestor sobre el plec de prescripcions
tècniques particulars, justificant els extrems relacionats al epígraf 3 d’aquest
informe.

X

2.3. Plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions
tècniques particulars.

X

2.4. Informe jurídic del/la cap del Servei o Departament de Contractació sobre
el plec de clàusules administratives particulars.

X

2.5. Autorització de la despesa (document comptable RC) s’aprova:
— Prèviament als plecs (art. 122.1 LCSP)

☐

— Conjuntament als plecs (art. 122.1 LCSP)

X

— Tramitació anticipada (art. 117.2 LCSP i BEP)

☐

2.6. Els plecs s’aproven abans de la licitació o, si no n’hi ha, abans de
l’adjudicació.

X

3. ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT
En cas d’altres procediments s’han d’adequar es PCAP en el següent sentit :
— Obert “simplificat” (art. 159.1 al 5 LCSP) 3. Verificat compliment condicions de l’epígraf 1 de
l’art.159 i les especialitats de tramitació dels epígrafs 2 a 5.
— Obert simplificat sumari (art. 159.6 i LCSP) 4. Verificat compliment condicions i especialitats
de tramitació de l’epígraf 6 de l’art, 159 LCSP
— Restringit (arts. 160 a 166 i 1 LCSP) Verificada concurrència d’algun dels supòsits previstos a
l’art. 160 i les especialitats de tramitació dels arts. 161 a 165 LCSP

3 Condicions establertes a l’epígraf 1 de l’art. 159 LCSP: a) valor estimat igual o inferior a 2.000.000 € en obres, i en subministraments i
serveis 100.000 euros; b) entre els criteris d’adjudicació previstos que cap sigui avaluable mitjançant judici de valor i si haguessin que no
superi el 25% del total, llevat que el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, en què la seva ponderació no pot
superar 45 % del total.
4 Condicions establertes a l’epígraf 6 de l’art. 159 LCS: a) valor estimat inferior a 80.000 € en obres, i en subministraments i serveis
35.000 euros. L’epígraf no és aplicable a que tingui contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual
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— Amb negociació amb publicitat (art. 167 LCSP). Verificada concurrència d’algun dels
supòsits previstos a l’art. 167 i les especialitats de tramitació dels arts. 166, 169 i 171 LCSP.
— Amb negociació sense publicitat (art. 168 LCSP). Verificada concurrència d’algun dels
supòsits previstos a l’art. 168 i les especialitats de tramitació dels arts. 166, 170 i 171 LCSP.
3.1. Disposicions Generals
3.1.1. Objecte del contracte

SÍ

NO N/P

— L’objecte és determinat o es troba definit en atenció a necessitats i
funcionalitats que es pretenen satisfer.(art. 99.1 LCSP).

X

☐

☐

— Es concreten les prestacions definidores de la qualificació jurídica del
contracte, les necessitats a satisfer, així com tota referència als elements
afectats per l’execució del contracte (art. 67 RGCAP)

X

☐

☐

— S’ha determinat el codi corresponent de la nomenclatura CPV -vocabulari
comú dels contractes-de la Comissió Europea (Reglament CE/2195/2002,
modificat pel Reglament CE/213/2008), amb indicació del grup o subgrup de
classificació, si l’hagués (art. 92 LCSP).

X

☐

☐

— Es contempla realització de consultes preliminars del mercat (art. 115
LCSP).

☐

☐

X

— Justificació adequada de no haver-se tingut en compte el resultat de les
consultes preliminars de mercat realitzades (art. 115.3 LCSP).

☐

☐

X

— Justificació de no haver-se fraccionat el contracte per evitar els requisits de
publicitat o els dels procediment d’adjudicació (arts. 99.2 i 116. 2 LCSP).

X

☐

☐

NO

N/P

3.1.2. Lots

SÍ

— Divisió en lots del contracte (art. 99.3 LCSP).

X

☐

☐

— Justificació adequada i concreta de la no divisió en lots per existir algun dels
motius vàlids establerts en l’art. 99.3 in fine LCSP), llevat que es tracti d’un
contracte de concessió d’obres

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

☐

X

☐

☐

X

— Es contempla la reserva de lots (arts. 99.3 i 4 i DA 4 i DA 48 LCSP.)
— Justificació adequada de limitacions en la divisió en lots (art. 99.4 LCSP).
— Es contempla la limitació del número de lots que es poden adjudicar a cada
licitador, per tant s’indiquen els criteris o normes que s’aplicaran si com a
conseqüència de la aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pot resultar
adjudicatari d’un número de lots que excedeixi el màxim indicat en el plec (art.
99.4. b) LCSP).
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— Es contempla la indicació de si en les unions temporals d’empreses seran
aquestes i no els seus components les considerades candidat o licitador (art.
99.4 LCSP).
— Es contemplen ofertes integradores, concretant la/es combinació/ons que
s’admeten, la solvència i la capacitat exigida en cada una d’elles i la resta de
requisits establerts a l’art. 99.5 LCSP .
3.1.3. Pressupost base de licitació
— Pressupost és adequat als preus del mercat -límit màxim de la despesa del
contracte, IVA inclòs-amb desglossament dels costos directes ,indirectes i altres
eventuals calculats per a la seva determinació i, en el seu cas, amb
desglossament i desagregació de gènere i categoria professional i els costos
salarials estimats a partir del conveni laboral de referència (art. 100.1 i 2 LCSP).
3.1.4. Valor estimat del contracte (VEC)
— VEC determinat conforme les previsions de l’art. 101 LCSP , indicant el
mètode aplicat per al seu càlcul i, amb menció expressa de que l’elecció del
referit mètode no s’ha efectuat amb la intenció de sostreure el contracte a
l’aplicació de les normes d’adjudicació que corresponguin.
— Es contempla la modificació del contracte, per tant, es considera VEC
l’import màxim que aquest pot abastar, tenint en compte la totalitat de
modificacions al alça previstes (art. 101.2.c) LCSP.
3.1.5. Preu del contracte
— Preu cert i adequat sobre el que s’efectuaran les ofertes, amb indicació del
IVA en partida separada, el qual s’abonarà en funció de la prestació realment
executada i d’acord amb el pactat (art. 102.1 LCSP).
3.1.6. Aplicació/ns pressupostària/es
— Aplicació/pressupostària a la qual s’imputarà la despesa del contracte.
— Es contemplen compromisos de despesa amb caràcter plurianual d’acord
amb les previsions de l’art. 174 TRLRHL.
— Contracte anticipat amb menció expressa de la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient d’acord amb l’art.174.1 TRLRHL.
3.1.7. Termini d’execució o duració del contracte
— La duració del contracte no supera els límits establerts a l’art. 29 LCSP.

☐

X

☐

☐

X

☐

SÍ
X

SÍ

NO N/P
☐

NO N/P

X

☐

☐

☐

X

☐

SÍ
X

SÍ

NO N/P
☐

☐

NO N/P

X

☐

☐

☐

X

☐

X

☐

☐

SÍ
X

NO N/P
☐
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— Es contempla expressament la pròrroga del contracte, amb inalterabilitat de
les condicions inicials del contracte i que resulta obligatòria per l’adjudicatari si
el preavís 5 es produeix al menys amb 2 mesos d’antelació a la finalització del
contracte o del termini major establert en el propi plec.
3.1.8. Règim jurídic del contracte
— Menció de que el contracte es regeix pel plec de clàusules administratives
particulars, pel de prescripcions tècniques i per la normativa vigent en matèria de
contractació del sector públic.

☐

SÍ
X

X

☐

NO N/P
☐

☐

3.1.9. Justificació adequada de l’elecció del procediment de licitació i de la SÍ
forma d’adjudicació
X

NO N/P

3.1.10. Publicitat de la licitació

NO N/P

— Es compleixen les normes de publicitat establertes en la LCSP 6 (art. 156
LCSP)

SÍ
X

☐

☐

☐

3.1.11. Detall de l’import màxim de les despeses de publicitat de licitació SÍ
del contracte i altres mitjans de difusió que ha d’abonar l’adjudicatari.
☐

NO N/P

3.1.12. Indicació del mitjà d’accés al perfil del contractant, d’acord amb SÍ
l’art. 63.1 LCS.
X

NO N/P

3.1.13. Documentació sobre la capacitat i solvència a presentar pels SÍ
licitadors

NO N/P

3.1.13.1. Determinació de les condicions d’aptitud per contractar.
3.1.13.2. Determinació justificada de la solvència de les empreses licitadores
— Concreció dels requisits mínims de solvència i documentació requerida per
a la seva acreditació, els quals estan vinculats a l’objecte del contracte i són
5

☐

☐

X

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

El preavís no és preceptiu si la durada del contracte és inferior a 2 mesos .(art. 198.6 LCSP)

6

Contractes NO SARA (terminis comptadors des del dia següent a la publicació de l’anunci en el PC
Procediment obert. Obres i concessions d’obres i de serveis: 26 dies; subministraments i serveis: 15 dies.
Procediment simplificat. Obres: 20 dies ; subministraments i serveis: 15 dies.
Procediment simplificat sumari: Obres, subministrament i serveis (llevat serveis intel·lectuals): 10 dies hàbils i 5 dies hàbils si es tracta
de compres corrents.
Procediments restringit:15 dies
Procediments negociat:15 dies des de l’enviament de la invitació.
Contractes SARA (terminis comptadors des de l’enviament de la publicació de l’anunci en el PC
Obres, subministraments i serveis: 35 dies naturals des de l’enviament anunci a DOUE
Concessions: 30 dies naturals des de l’enviament de l’anunci al DOUE.
Procediments restringit: 30 dies.
Procediments negociat: 30 dies des de l’enviament de la invitació.
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proporcionals.
— Concreció de les magnituds, paràmetres o ratios i els llindars o rangs de
valors que determinen l’admissió o exclusió dels licitador o candidats, cas
contrari, són d’aplicació els establerts en els arts 87 a 90 per a cada tipus
de contractes (arts. 74.2 i 92 LCSP).

X

☐

☐

Solvència econòmica i financera.
Acreditació per un o varis dels següents mitjans:

SÍ

NO N/P

◦

Volum anual de negocis, o volum anual de negocis en l’àmbit al qual es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dintre dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de las ofertes per import igual o superior a
l’exigit en els plecs o, en el seu defecte, a l’establert reglamentàriament
(art. 87.1. a) LCSP).

X

☐

☐

◦

Si s’escau, justificació de l’existència de un assegurança de
responsabilitat civil per rics professionals per import igual o superior a
l’exigit en els plecs del contracte o, en el seu defecte, a l’establert
reglamentàriament (art. 87.1. b) LCSP).

☐

X

☐

◦

Patrimoni net, o ratio entre actius i passius, al tancament de l’últim
exercici econòmic per al qual estigui meritada l’obligació d’aprovació de
comptes anuals per import igual o superior a l’exigit en els plecs o, en el
seu defecte, a l’establert reglamentàriament (art. 87.1.c) LCSP). Previsió
de que la ratio entre actiu passiu es tingui en compte els mètodes i
criteris (transparents, objectius i no discriminatoris) que s’utilitzaran per
valorar aquesta dada (art. 87.1. c) LCSP).

☐

X

☐

◦

Previsió d’altres mitjans alternatius en contractes de concessió d’obres i
de serveis, o per aquells altres que incloguin en el seu objecte inversions
rellevants que hagin de ser finançades pel contractista, sempre
assegurin la capacitat del contractista d’aportar els fons necessaris per a
la correcta execució del contracte (art. 87.3 d) LCSP).

☐

☐

X

◦

Els criteris de solvència són proporcionals a l’objecte del contracte (art.
87.4 LCSP)

X

☐

☐

Solvència tècnica en els contractes d’obres, subministrament i serveis i
resta de contractes.
Acreditació per un o varis dels següents mitjans:
o Contracte d’obres: un o varis dels mitjans establerts a l’art. 88
LCSP

SÍ
X

NO N/P
☐
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o Contracte de subministrament: un o varis dels mitjans establerts
a l’art. 89 LCSP

☐

☐

X

o Contracte de serveis: un o varis dels mitjans establerts a l’art. 90
LCSP

☐

☐

X

o La resta de contractes: un o varis dels mitjans establerts a l’art.
90 LCSP

☐

☐

X

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

☐

☐

X

— En contracte no subjectes a regulació harmonitzada figuren criteris
de solvència per a empreses de nova creació
— Es contemplen criteris de solvència de caràcter mediambientals o
socials, vinculats a l‘objecte del contracte.

— En contractes no subjectes a regulació harmonitzada es
contempla l’admissió, de forma justificada, d’altres mitjans de prova de
la solvència distints als prevists en els arts 87 a 91 LCSP
— Es contempla el compromís d’adscriure a l’execució del contracte
mitjans personals o materials suficients, com a obligació essencial, i als
efectes de l’art. 211 (resolució de contracte) o als efectes d’establiment
de penalitats conforme a l’art. 192.2 per al cas d’incompliment (art. 76.2
LCSP).
— En el procediment obert simplificat els licitadors que es presentin
a la licitació estaran inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic, o quan procedeixi conforme
a l’establert a l’epígraf 2 de l’art. 96 en el Registre Oficial de la
Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d’ofertes sempre
que no es limiti la concurrència (art. 159. 4 c) LCSP).
— En el procediment simplificat sumari s’eximeix als licitadors
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
(art. 159.6 b) LCSP).
Classificació

SÍ
○

Indispensable en contractes d’obres de valor estimat igual o superior
a 500.000 € .

○

Indistintament classificació o acreditació dels
requisits específics de solvència econòmica i financera i solvència
tècnica o professional exigits al plec, en contractes d’obres de valor
estimat inferior a 500.000 €, els contractes de serveis els objectes dels

NO N/P

☐

☐

X

X

☐

☐
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quals corresponguin a qualsevol dels subgrups de classificació i codis
CPV establerts en l’Annex II RGLCAP (art. 77.1. b) LCSP).
○

No és exigible per a la resta de tipus de contractes
(art. 77.1.c) LCSP).

○

Davant la manca de concurrència d’empreses
classificades en el procediment, es contempla l’exclusió de la
necessitat de complir l’esmentat requisit en el següent procediment
convocat per adjudicar el mateix contracte, per tant, en el plec s’han
precisat els mitjans d’acreditació de la solvència que s’hauran d’utilitzar
d’entre els especificats en els arts 87 y 88 LCSP (art. 77.4. LCSP).

☐

☐

☐

X

X

3.2. Disposicions relatives a la licitació i a l‘adjudicació del contracte
SÍ

3.2.1. Informació als interessats
— Determinació del termini per proporcionar als interessats en el procediment la
informació addicional sobre els plecs i resta de documentació complementària
que aquells sol·licitin, en els termes de l’art. 138.3 LCSP.
— Es contempla que si el que es sol·licita són aclariments sobre els plecs o
resta de documentació, les respostes tindran caràcter vinculant, per tant, s’han
de fer públiques en el perfil de contractant, garantint la igualtat i concurrència
en el procediment.

⎽ Presentació d’ofertes i sol·licituds de participació
electrònics.

X

☐

☐

X

☐

☐

SÍ

3.2.2. Presentació d’ofertes
utilitzant mitjans

⎽ No exigència de la utilització de mitjans electrònics en el procediment per
concurrència d’algun dels casos establertes en la DA 15.3 LCSP.

NO N/P

X

☐

☐

☐

☐

X

X

☐

⎽ En els plecs figuren una pluralitat de criteris d’adjudicació, per tant, els
licitadors han de presentar les proposicions en dos sobres o arxius
electrònics: un amb la documentació que s’hagi de valorar conforme als
criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor, i l’altre amb la
documentació que s’hagi de valorar conforme a criteris quantificables
mitjançant aplicació de fórmules. (art. 157.2 LCSP)

⎽ En el procediment obert simplificat, l’oferta s’entregarà en un únic sobre o

NO N/P

X

arxiu electrònic donat que s’avalua mitjançant criteris d’adjudicació
quantificables per la mera aplicació de fórmules establertes en el propis
Plecs.
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X

☐

⎽ Respecte de la documentació acreditativa dels requisits previs, les
proposicions en el procediment obert van acompanyades de declaració
responsable ajustada al DEUC (art. 140.1.a). 4t. LCSP

☐

X

⎽ De conformitat amb la LCSP, es contemplen altres circumstàncies distintes
a les del DEUC, per tant, s’indica la forma de la seva acreditació (art. 140.2
LCSP)

X

⎽ En el procediment obert simplificat, l’oferta s’entregarà en dos sobres o
arxius electrònics donat que s’avalua mitjançant criteris d’adjudicació
quantificables per aplicació de fórmules establertes en els Plecs i per
criteris avaluables mitjançant judici de valor, la ponderació dels quals no
supera el 25% del total, llevat que es tracti d’un contracte que tingui per
objecte prestacions de caràcter intel·lectual, en què la seva ponderació no
supera el 45 % del total.

⎽ En el procediment

obert simplificat, respecte de la documentació
acreditativa dels requisits previs, les proposicions van acompanyades del
model de declaració responsable del firmant que figura com a annex en els
plecs amb el contingut establert en la lletra c) de l’epígraf 4 de l’art. 159
LCSP)

⎽ Designació de direcció de correus electrònic “habilitada” en què efectuar les
notificacions de conformitat amb la DA 15ª LCSP (art. 140.1 a) 4r LCSP).
Art. 159.1 a)
3.2.3. Criteris d’adjudicació del contracte (art. 116. 4 c) LCSP)

X

☐

☐

X

☐

☐

SÍ

NO N/P

X

☐

☐

X

☐

☐

⎽ Figura la ponderació relativa atribuïda a cadascun dels criteris de valoració
art. 146.2

X

☐

☐

⎽ Justificació de l’elecció de les fórmules (art. 146.2 b) LCSP

X

☐

☐

⎽ Els criteris qualitatius van acompanyats d’un criteri relacionat amb els costos

☐

X

☐

⎽ El criteris establerts compleixen els requisits establerts en l’art. 145.5. LCSP

⎽ Figuren una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació
qualitat-preu, per tant, s’han establert d’acord a criteris econòmics i
qualitatius, amb preponderància dels que fan referència a característiques
de l’objecte del contracte que es poden valorar mitjançant xifres o
percentatges obtinguts mitjançant fórmules (art. 145.1 LCSP). 7

(preu o plantejament basat en la rendibilitat.

7

L’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació procedeix en tot cas, en el contractes determinats en l’epígraf 3 de l’art.145 LCSP.
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⎽ Es contemplen criteris qualitatius que inclouen aspectes mediambientals o
socials, vinculats a l‘objecte del contracte.

☐

X

☐

⎽ Figura un únic criteri d’adjudicació, per tant, es troba relaciona amb els
costos d’acord amb l’art. 146.1 LCSP (preu o plantejament basat en la
rendibilitat, p. e. cicle de vida )

☐

X

☐

⎽ En els contractes de serveis de l’Annex IV LCSP, i en els que tinguin per
objecte prestacions de caràcter intel·lectual, els criteris relacionats amb la
qualitat, representen, al menys, el % 51 la puntuació assignable en la
valoració de les ofertes, sense perjudici del disposat en l’epígraf 2a) de l’art.
146 LCSP.

☐

☐

X

3.2.4. Cicle de vida
— Figuren les dades que han de facilitar els licitador per poder avaluar els
costos mitjançant un plantejament basat en el càlcul del cost del cicle de la
vida, i s’indica el mètode que l’òrgan de contractació utilitzarà per
determinar els costos de cicle de vida sobre la base de les esmentades
dades (art. 148.3 LCSP).
3.2.5. Millores com a criteris d'adjudicació
— Es contempla les millores com a criteri d’adjudicació que especifiquen de
forma concreta els requisits, els límits, les modalitats i les característiques de
les mateixes i la seva vinculació amb el objecte del contracte (art. 145.7
LCSP).
— La valoració dels criteris correspon al Comitè d’Experts i, per tant, la millora
no té assignada una valoració superior al 2,5 per cent ( art. 145.7 en relació a
l’art. 146.2 a) de la LCSP).
3.2.6. Criteris d’adjudicació específics pel desempat
— Es contemplen criteris d’adjudicació específics per al desempat entre ofertes
que estan vinculats a l’objecte del contracte i es refereixen als supòsits de
l’art. 147.1 LCSP.
3.2.7. Variants
— En l’adjudicació es tenen en compte criteris distints de preu, per tant, es
contemplen variants que poden oferir els licitadors, amb expressió dels
requisits mínims, modalitats, i característiques de les mateixes i la seva
necessària vinculació amb l’objecte del contracte (art. 142 LCSP).

SÍ
☐

SÍ

NO N/P
☐

NO N/P

☐

X

☐

☐

X

☐

SÍ
X

SÍ
☐

NO N/P
☐

☐

NO N/P
☐
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3.2.8. Ofertes anormals
— Utilització d’una pluralitat de criteris, o d’un únic criteri distint del preu, per
tant, es contemplen els paràmetres objectius mitjançant fórmules que permeten
identificar-les (art. 149.2 LCSP).
— L’únic criteri d’adjudicació és el preu:
○

S’apliquen els paràmetres establerts a l’art. 85 RD 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el RGLCAP.

○

Els plecs contemplen altra previsió.

3.2.9. Mesa de contractació
— La composició de la Mesa s’ajusta a l’establert en l’art. 326 de la LCSP.
— En els procediments negociat sense publicitat i en el simplificat sumari
la constitució de la mesa és potestativa en els termes de l’epígraf 1 de l’art. 326
LCSP.
3.2.10. Comitè d’experts

⎽ En els procediments obert o restringit, figura la constitució d’un comitè

SÍ

NO N/P

X

☐

☐

☐

X

☐

X

☐

☐

☐

X

☐

SÍ

NO N/P

X

☐

☐

☐

☐

X

SÍ

NO N/P

☐

☐

X

☐

☐

X

d’experts o identificació de l’organisme tècnic especialitzat al qual
s’encarrega la valoració dels criteris la quantificació dels quals depèn d’un
judici de valor, per tenir atribuïda una ponderació major que la dels criteris
avaluables de manera automàtica (art. 146. 2. a) LCSP). La valoració dels
criteris sotmesos a judici de valors és prèvia a la dels criteris automàtics .

⎽ En la resta de supòsits, tant la valoració dels criteris que depenguin d’un
judici de valors com la de criteris avaluables mitjançant s’efectua per la
mesa de contractació, si intervé, o pel serveis tècnic de l’òrgan de
contractació (art. 146.2. b) LCSP)
3.2.11 Subhasta electrònica
Indicació de la següent informació en procediments oberts, restringit i amb
negociació, donat que les prestacions no tenen caràcter intel·lectual (art. 143.4
LCSP):

SÍ

NO N/P

☐

☐

X

o

Els elements objectius els valors dels quals es refereixi la subhasta
electrònica.

☐

☐

X

o

En el seu cas, els límits dels valors que es poden presentar, tal com
resultin de les especificacions de l’objecte del contracte.

☐

☐

X

o

La informació que s’ha de posar a disposició dels licitadors durant la
subhasta electrònica i, quan procedeixi, el moment en què es facilita.

☐

☐

X
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o

La forma com es fa la subhasta.

☐

☐

X

o

Les condicions en què els licitador poden licitar, i en particular, les millores
mínimes que s’exigiran, en el seu cas, per a cada licitació.

☐

☐

X

o

El dispositiu electrònic utilitzat i les modalitats i especificacions tècniques
de connexió.

☐

☐

X

Donat que l’oferta més avantatjosa econòmicament no es determina
exclusivament sobre la base del preu, la fórmula matemàtica que se utilitza per
a la reclassificació automàtica de les ofertes incorpora la ponderació de tots els
criteris fixats per determinar l’oferta més avantatjosa tal i com s’indica en el plec,
pel qual les eventuals bandes de valors s’expressen prèviament amb un valor
determinat.

☐

☐

X

Es contempla facilitar informació sobre dades relatives als preus o valors
presentats per la resta de licitadors i el número dels que estant participant en la
corresponent fase de la subhasta però no la identitat (art. 143.8 LCSP).

☐

☐

X

3.2.12. Garanties

SÍ

NO N/P

Provisional.

☐

☐

X

— Justificació per motius d’interès públic de la exigibilitat de la garantia
provisional, amb indicació de la seva quantia que no és superior al 3% del
pressupost bases de licitació, exclòs IVA, i el règim de la seva devolució (art.
105.2 LCSP.)

☐

☐

X

— En el procediment obert simplicitat i en el simplificat sumari no
procedeix la constitució garantia provisional (art. 159.4 b) LCSP)

X

☐

☐

☐

☐

X

— Justificació de la concurrència dels supòsits especials establerts a l’art. 107.2
LCSP, amb indicació de la seva quantia que no és superior al 5% del preu final
ofert pel licitador que presenti la millor oferta, IVA exclòs, i la garantia total no
supera el 10% del referit preu pressupost bases de licitació, IVA i règim de la
seva devolució.

☐

☐

X

— Es contempla garantia complementària en el cas en què l’oferta de
l’adjudicatari incorri inicialment en presumpció d’anormalitat .

☐

☐

X

X

☐

☐

— L’import no és superior al 5% de l’import de l’adjudicació, exclòs IVA, de la
base de licitació en contractes que es determinin per preu unitari o del preu
màxim fixat, exclòs IVA, en contractes amb preus provisionals (art. 107.1
LCSP).

X

☐

☐

— Justificació de l’exempció de la seva constitució. No es possible l’exempció
de garantia en contractes d’obres, de concessió de servies i servies. (art. 107.1

☐

X

☐

Complementària.

Definitiva.
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LCSP)
— Si les tarifes les abona l’Ajuntament: es contempla la constitució de la
garantia mitjançant retenció de preu, per tant, es fixen la forma i les condicions
de la retenció (art. 108.2 LCSP).
— En el procediment obert simplicitat sumari no procedeix la constitució
garantia definitiva (art. 159.4 b) LCSP)

☐

☐

X

☐

☐

X

3.3 Disposicions relatives a l'execució del contracte
3.3.1. Indicació del responsable del contracte (art. 62.1 LCS)

SÍ
X

3.3.2. Indicació de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària
del contracte (art. 62.1 LCS)
3.3.3. Identificació de l’òrgan administratiu amb competències en matèria
de comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que
hauran de constar en la factura corresponent (DA 32ª.2 LCSP)
3.3.4. Règim de pagament del preu del contracte
— S’estableix que el pagament del preu s’efectuarà de manera (art. 198.2
LCSP):

SÍ
X
SÍ
X
SÍ

NO N/P
☐

☐

NO N/P
☐

☐

NO N/P
☐

☐

NO N/P

X

☐

☐

○

Total

☐

X

☐

○

Parcial

☐

X

☐

○

Parcial mitjançant abonament a compte

X

☐

☐

☐

☐

X

☐

X

☐

— En el cas de contractes de tracte successiu mitjançant pagament en
cadascun dels venciments estipulats.
— Contempla que el contractista té dret a percebre abonament a compte per
l’import de les operacions preparatòries objecte del contracte en les condicions
previstes en els plecs (art. 198.4 LCSP)
3.3.5. Condicions especials d’execució.
— Es contemplen condicions especials d’execució que estan vinculades a
l’objecte del contracte en el sentit de l’art. 145 LCSP, no son directament o
indirectament discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari.
— Figura, al menys ha una de las condicions especials d’execució és de
caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre ordre d’entre les enumerades a

SÍ

NO N/P

X

☐

☐

X

☐

☐
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l’art. 202.2 LCSP, i l’obligació de l’adjudicatari de complir las condiciones
salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació,
art. 122.2 LCSP
— Justificació de la no inclusió o de les raons de la no relació amb l’objecte del
contracte.
3.3.6. Compliment dels terminis i correcta execució del contracte.
Penalitats.
— Es contempla que, en cas demora en el compliment dels terminis total o
parcials, la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o imposició de les
penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.

☐
SÍ
X

— Es contempla i es justifica, en cas d’incompliment parcial en l’execució de les
prestacions del contracte, la imposició de penalitats diferents a les enumerades
en l’article 193 LCSP, atenent que les especials característiques del contracte
fan necessària l’esmentada previsió per a la correcta execució del contracte

X

☐

NO N/P
☐

☐

X

☐

— Es contemplen penalitats en cas de compliment defectuós de la prestació
objecte de contracte, d’incompliment dels compromisos assumits pel
contractista o de les condicions especials d’execució establertes conforme a
l’art. 76.2 LCSP (adscripció de persones o materials a l’execució en contractes
d’obres, serveis i concessions d’obres i de servei ) i 202.1 LCSP (condicions
especials d’execució de caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre ordre (art.
192.1 LCSP).

X

☐

☐

— Les penalitats són proporcionals a la gravetat de l’incompliment i les seves
quanties no són superiors al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni en la
seva totalitat superar el 50% del preu del contracte (art. 192.1 LCSP).

X

☐

☐

— En cas de que sigui un contracte en què es requereix l’obligació de
subrogació, figura la imposició de penalitats al contractista dintre dels límits
establert en l’art. 192 pel supòsit d’incompliment de l’obligació d’informació
sobre les condicions de subrogació i de respondre dels salaris impagats i de les
cotitzacions a la Seguretat social meritades (art. 130.4 LCSP).

☐

☐

X

3.3.7. Condicions de recepció, entrega o admissió de les prestacions (art.
210 LCSP)
3.3.8. Confidencialitat de la informació
— Figura l’assignació del caràcter de confidencial a la informació a la qual té
accés el contractista amb motiu de l’execució del contracte o que per la seva
pròpia naturalesa s’hagi de tractar com a tal, per termini mínim de 5 anys des de
la presa de coneixement de la mateixa, art. 133.2 LCSP
— Contempla un termini superior, definit i limitat en el temps.

SÍ
X
SÍ

NO N/P
☐

NO N/P

X

☐

☐

☐

X

☐
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SÍ

3.3.9. Subrogació
— Figura la informació -indicada a l’ùltim paràgraf de l’art. 130.1 LCSP- sobre
les condicions dels contractes dels treballadors afectats, per permetre
l’avaluació exacta dels costos laborals que es derivin de la subrogació, en
compliment de l’art 130 LCSP.

NO N/P

☐

3.3.10. Subcontractació de part o percentatge de les prestacions SÍ
susceptibles de ser subcontractades

X

NO N/P

Es contempla que el contractista concerti amb tercers la realització parcial de la
prestació d’acord amb els plecs. Determinació de que la subcontractació
compleix els requisits establerts a l’art. 215. 2. LCSP.

X

☐

☐

Es contempla que el contractista indiqui la part del contracte a subcontractar,
assenyalant el seu import i el nom o perfil empresarial , definit per referència a
les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als qual
vagi a encarregar la seva realització (art. 215.2. a) LCSP).

X

☐

☐

En tot cas, figura l’obligació del contractista de comunicar per escrit a l’òrgan de
contractació, després de l’adjudicació del contracte, i com a molt, quan s’iniciï la
seva execució, la intenció de celebrar els subcontractes en els termes de la
lletra b) de l’epígraf 2 de l’art. 215 LCSP.

X

☐

☐

Figura el requeriment de l’Ajuntament als contractistes adjudicataris de
l’obligació -a efectes de comprovació dels pagaments als subcontractistes o sub
proveidors, considerada com a condició especial d’execució-, de la relació
detallada dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte
quan es perfeccioni la seva participació en els termes de l’epígraf 1 de l’art. art.
217 LCSP i del justificant del compliment dels pagaments a aquells una vegada
finalitzada la prestació dintre dels terminis de pagament legalment establerts en
l’art. 126 LCSP i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

X

☐

☐

Es contempla la realització de pagament directes al subcontractistes (DA 51.1
LCSP).

☐

X

☐

X

☐

Concurrència dels supòsits establert en les lletres d) y e) de l’epígraf 2. de l’art.
215 LCSP: la prestació o part de la mateixa ha de ser executada directament
pel contractista:
la

☐

☐

X

En contractes d’obres, serveis o serveis o treballs de col·locació o instal·lació
en el context d’un contracte de subministrament algunes feines crítiques no
poden ser objecte de subcontractació i es justifica la determinació de dites
feines crítiques.

☐

☐

X

En contractes de caràcter secret o reservat, entre d’altres, figura que
subcontractació requereix autorització expressa de l’òrgan de contractació.

3.3.11.Revisió de preus

SÍ

NO N/P

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
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º
Document electrònic
Número de validació: 13521414222600772312

Servei de contractació i patrimoni
En contractes d’obra, de subministraments de fabricació d’armament i
equipament
de les Administracions Públiques, en contractes de
subministrament d’energia i altres en què el període de recuperació de la
inversió és igual o superior a 5 anys, es contempla el dret a revisió periòdica y
predeterminada de preus i es fitxa la fórmula de revisió.

☐

Justificació de la procedència de la revisió de preus transcorreguts 2 anys des
de la formalització del contracte i s’hagi executat almenys el 20% del seu import,
llevat que es tracti d’un contracte de subministrament d’energia.

☐

El requisit referent al percentatge de l’execució no s’exigeix per tractar-se d’un
contracte de concessió de serveis.

☐

☐

X

Figura la invariabilitat durant la vigència del contracte de la fórmula de revisió de
preus i que no es consideren revisables els conceptes establerts en l’art. 103.2
LCSP

☐

☐

X

Indicació expressa de la improcedència de la revisió.

X

☐

☐

3.3.12. Modificació del contracte

SÍ

☐

X

X

NO N/P

Modificacions previstes en els plecs, art. 2014 LCSP

☐

X

☐

○

Es contempla la modificació del contracte

☐

X

☐

○

Justificació de la modificació per raons d’interès públic i de la seva
adequació a la finalitat del contracte, en la forma i amb el contingut de
l’art. 204 LCSP i els procediments dels arts 191 i 207 LCSP.

☐

☐

X

○

La modificació no supera el 20% del preu inicial del contracte (art. 204.1
LCSP).

☐

☐

X

○

La modificació no altera la naturalesa global del contracte inicial: no es
substitueixen les obres, subministrament o serveis per altres diferents ni
es varia el tipus de contracte (art. 214.2 LCSP) ni tampoc s’estableixen
nous preus unitaris no previstos en els plecs.

☐

☐

X

X

☐

Modificacions no previstes en els plecs, o que no s’ajusten a l’establert en l’art.
204 LCSP: prèvia justificació del compliment dels requisits i concurrència dels
supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el
procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes
en l’article 207 de la LCSP.
3.3.13. Causes especials de resolució del contracte.
Figuren les establertes en l’art. 211 LCSP i l’incompliment de les obligacions
essencials del contracte, qualificades com a tals en els Plecs (art. 211.1 f) LCSP
i respecten els límits establers en l’epígraf 1 de l’art. 34 sobre la llibertat de
pactes, enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els plecs

SÍ
X

NO N/P
☐
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☐

º
Document electrònic
Número de validació: 13521414222600772312

Servei de contractació i patrimoni
3.3.14. Obligacions contractuals que es consideren essencials als efectes SÍ
de determinar la possible resolució del contracte (art. 211.f) LCSP)
X

NO N/P
☐

En base a tot l’exposat, s’informa favorablement.

Cap de Servei d'Espai Públic

Abel Lora Ordaz
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☐

