Ajuntament
Sant Pere de Ribes

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ

1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
ÀMBIT GESTOR DE L’ACTUACIO I DELS TREBALLS: URBANISME I URBANITZACIONS
2013_01_0001. SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA DEL REVISAT DEL PROJECTE EXECUCTIU
FASE 2 DE LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA
2.- DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:
2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte
a) Descripció:
L’objecte del contracte és el servei de direcció d’obra de les obres descrites en el Revisat del
projecte executiu Fase 2 de la Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila, ubicada a la
plaça de la Vila, núms. 1 i 2 de Sant Pere de Ribes i les millores que puguin sorgir en el
procediment de licitació de l’execució de les obres.
Les tasques i responsabilitats del director/a de l’obra de les obres definides en la Llei
d’Ordenació de l’Edificació i en el Plec de clàusules tècniques que regiran aquest procediment
obert son l’objecte d’aquesta contractació.
b) Lots: No hi ha lots
En tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació del servei de direcció d’unes obres
d’edificació, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la seva divisió en
lots.
c) Codificació:
71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
d) La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 de setembre de 2019 va adoptar
entre d’altres, l’acord d’aprovació definitiva del Revisat del projecte executiu Fase 2 de la
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila ubicada a la plaça de la Vila, núms. 1 i 2 de Sant
Pere de Ribes.
2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada
L’execució del Revisat de la Fase 2 de les obres de Reparació i Rehabilitació de la Casa de la
Vila són necessàries per a continuar i completar les obres ja iniciades en una primera fase i
poder posar en funcionament la totalitat de l’edifici històric amb l’adequació de la planta sotacoberta i les dependències municipals de l’edifici annex.
Els treballs a realitzar es corresponen a l’adequació per a l’ús administratiu dels següents
espais:
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-

Adequació interior de la planta sota-coberta de la Casa de la Vila (acabats,
instal·lacions, banys,...).
Enderroc de l’escala existent de l’edifici annex i construcció dels replans de connexió de
l’edifici annex amb el nucli de comunicacions de la Casa de la Vila.
Reparacions estructurals puntuals a l’edifici annex.
Adequació interior de la planta primera de l’edifici annex (divisòries, acabats,
instal·lacions,...)
Modificacions puntuals de la façana de l’edifici annex.
Execució de noves soleres a la PB de l’edifici annex per permetre la connexió amb la
Casa de la Vila

L’ajuntament està duent a terme el procés per a licitar l’execució d’aquestes obres i per a
poder desenvolupar-les és necessari contractar els serveis de direcció d’obra.
2.3 Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir
Mitjançant el present contracte es satisfaran les necessitats a cobrir, ja que permetran en un
futur reagrupar i reubicar nous serveis administratius de l’Ajuntament a l’edifici històric i annex
que varen ser desplaçats en motiu de reparar l’edifici per l’existència de tèrmits i adequar els
edificis al Codi Tècnic i d’altres normatives vigents.
2.4 Insuficiència de mitjans
Atenent al tipus de treball a realitzar i als mitjans apropiats per donar compliment a l’objecte del
contracte, al temps de dedicació necessària i a l’especialització que requereixen els treballs objecte
de contractació i atenent al volum de feina que hi ha actualment a l’àmbit d’urbanisme i
urbanitzacions degut al Pla de reactivació aprovat, aquesta direcció d’obra no pot ser realitzada pels
serveis tècnics municipals, és a dir, no es disposa dels mitjans personals i materials suficients per
fer front a la contractació i aquesta és necessària per poder assolir els objectius polítics fixats.

3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:
3.- Responsable del contracte
-

Júlia González Bou, Cap del servei de Planejament, Gestió Urbanística i Projectes

4.- Pressupost base de licitació i distribució en anualitats
4.1. Pressupost base de licitació sense IVA: 36.420,00 €
IVA (21%): 7.648,20 €
Pressupost Base de licitació Total: 44.068,20 € (21%IVA inclòs)
BASE IMPOSABLE
36.420,00

IVA 21%
7.648,20

TOTAL
44.068,20

Pagament del preu: es realitzarà pel preu d’adjudicació, en la forma següent:
-

90% coincidint amb les certificacions d’obra executada, segons la part que correspongui a la
proporció de l’import certificat sobre el pressupost vigent de l’obra.
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-

10% a la recepció de l’obra

4.2. El sistema de determinació de preus ha estat:
Els honoraris per a la direcció facultativa de les obres s’han calculat a partir d’una fórmula que té en
compte els següents indicadors:
-

La superfície de l’àmbit d’actuació o sostre edificable
El Pressupost d’Execució Material previst de l’actuació

5.- Consignació pressupostària
PAM: 3.3.1.5
PROJECTE: 2013_01_0001
Aplicació pressupostària: 32200 920 64000 Estudis i treballs tècnics Edifici Casa de la Vila
6.- Terminis d’execució màxims i pròrroga
El termini per a dur a terme la direcció de les obres s’adaptarà a la durada real de les obres
d’execució que inicialment està prevista en 198 dies laborables (considerant-se 22 dies laborables
per mes).
No obstant, atès que el present contracte se supedita a l’execució de les obres compreses en el seu
objecte i, per tant, el termini real d’execució de les mateixes, així com a la seva liquidació i
finalització del termini de garantia, la vigència d’aquest contracte es prorrogarà automàticament per
la durada d’aquests terminis.
Igualment, l’efectivitat del contracte estarà condicionada i supeditada a la contractació de obres
compreses en el seu objecte.
7.- Criteris per a l’adjudicació
Per a determinar la millor oferta relació qualitat – preu es tindrà en compte varis criteris de valoració
relacionats principalment amb la proposta metodològica organitzativa dels treballs que es proposa i
en segon terme econòmics atenent al tipus de contracte a realitzar.
Sobre un total de 100 punts, distribuïts en la forma següent (per ordre decreixent d’importància i
ponderació):
1.

CRITRIS QUE NECESSITEN UN JUDICI DE VALOR

PUNTUACIO
MÀXIMA

Proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament de la qualitat del treball de la
direcció d’obra
1.1. Organització de l’equip: organització, distribució i adequació dels
recurs i treballs
1.2. Metodologia de seguiment i control per a una bona qualitat del servei
1.2.1. Exposició de la metodologia de treball a emprar en la
direcció de l’obra per assegurar la qualitat del servei

30 punts
20 punts

10 punts
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1.2.2. Noves propostes funcionals o d’organització per a
millorar la prestació de la qualitat del servei

2,5 punts

1.2.3. Exposició de la metodologia de treball en la fase de
tancament d’obra per assegurar la qualitat del servei

5 punts

1.2.4. Proposta de suport a l’Ajuntament en la qualitat de la
gestió de les incidències i molèsties derivades de
l’execució de l’obra

2,5 punts

TOTAL
2.

50 PUNTS
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT

PUNTUACIO
MÀXIMA

2.1. Oferta econòmica

30 punts

2.2. Equip d’especialistes adscrits a l’execució del contracte com a
complement de la qualitat del servei
2.2.1. Destinació a l’execució del contracte 1 tècnic/a
superior especialitzat/da en estructures

8 punts

2.2.2. Destinació a l’execució del contracte 1 tècnic/a
superior especialitzat/da en instal·lacions

8 punts

2.2.4. En cas que un o més dels tècnics als que es refereix
l`apartat 2.2.1 i 2.2.2., sigui una dona

4 punts

TOTAL

20 punts

50 PUNTS

Les millores ofertades formaran part del contracte i s’entén que es troben incloses dins del preu
de l’oferta econòmica, sense poder reclamar-se quantia addicional per la seva implementació.
S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció de 35 punts en la proposta avaluable amb
criteris automàtics (Equip d’especialistes que es proposa adscrit a l’execució del contracte com a
complement a la qualitat del servei) i la tècnica. Les ofertes que no obtinguin un mínim de 25 punts
en la proposta tècnica, seran rebutjades en estimar-se qualitativa i tècnicament insuficients,
procedint a l'exclusió del present procediment. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta
circumstància ja no es procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules o
criteris automàtics.
Si la puntuació obtinguda, en les propostes avaluables amb criteris automàtics (Equip
d’especialistes que es proposa adscrit a l’execució del contracte com a complement a la qualitat del
servei) i avaluables amb criteris de judici de valor, és inferior a 35 punts, les ofertes seran rebutjades
en estimar-se qualitativament insuficients, procedint a la seva exclusió del present procediment.
1. OFERTA TÈCNICA SUBJECTE A JUDICI DE VALOR. Proposta metodològica i organitzativa
pel desenvolupament de la qualitat del treball de la direcció d’obra ................... fins a 50 punts
Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica en la que hauran d'analitzar els aspectes
més destacables del procés de l'obra per aconseguir una bona qualitat tècnica, demostrant el seu
estudi i coneixement i la seva competència tècnica.
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L'extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pàgines DIN-A4, a una cara
(5 fulls a doble cara), mida Arial 11 interlineat simple. No computaran a l'extensió màxima
índex, separadors, i d'altres de similars, ni la documentació justificativa en relació a
l’experiència de l’equip de treball.
La proposta tècnica per a aconseguir una bona qualitat del servei farà referència, necessàriament,
als apartats que es relacionen seguidament i haurà de donar resposta als punts corresponents, els
quals seran objecte de valoració d'acord amb la sistemàtica que s'estableixi a continuació:
1.1.- Organització de l'Equip: Organització, distribució i adequació dels recursos i
treballs .........................................................................................................de 0 a 30 punts
Es ponderarà de la següent manera:
L'oferent presentarà l'organització de l'equip tècnic que intervindrà en l'execució dels
treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, titulació, funcions i
responsabilitats a realitzar.
Per funcions i responsabilitats s'entendrà l'aportació d'informació que permeti apreciar que
l'organització del personal tècnic proposada és adequada per la realització dels treballs
objecte del procediment de contractació i per la realització de les obres en condicions
adequades de temps, cost i qualitat.
Es puntuarà l'organigrama de l'equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:
Equip tècnic bàsic
Descripció

F u n ci o n s i r e s p o n s a b i l i t a t s

Exhaustiva i coherent.

30,00

Correctes coherent.

22,50

Bàsica i coherent.

15,00

Bàsica però poc rellevant.

7,50

No aporta o amb informació no rellevant.

0,00

En cap cas es podrà fer esment a l’equip col·laboradors que es presentarà en el sobre C,
ja que invalidaria la totalitat de l’oferta presentada i el licitador quedaria exclòs de la
licitació.
1.2.- Metodologia de seguiment i control per una bona qualitat del servei (exposició
de la metodologia de control a emprar) .................................................. de 0 a 20 punts
L'oferent haurà de presentar una descripció de la metodologia de seguiment i control que
emprarà a les obres a dirigir, fent referència a aquells aspectes concrets que consideri
importants per oferir una bona qualitat dels treballs objecte del contracte.
Es ponderarà de la següent manera:
1.2.1.- Exposició de la metodologia de treball i de control a emprar en la
direcció de l'obra per assegurar la qualitat del servei ................ de 0 a 10 punts
L'oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball per
assegurar la qualitat de la direcció de l’obra i de la metodologia de control dels
paràmetres de temps, cost i qualitat que emprarà en fase d'obra.
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Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Descripció àmplia de la metodologia de millora, desenvolupa i complementa
substancialment els processos inherents a la DO
Descripció suficient de la metodologia de millora, desenvolupa i complementa
de forma rellevant els processos inherents a la DO
Descripció suficient de la metodologia de millora, desenvolupa o complementa
moderadament processos inherents a fa DO
Descripció limitada de la metodologia de millora, desenvolupa o complementa
escassament processos inherentsa la DO
No aporta o amb informació no rellevant.

Identificació d'aspectes del
procés constructiu
10,00
7,50
5,00
2,50
0,00

1.2.2.- Noves propostes funcionals o d'organització per millorar la prestació de
la qualitat del servei (màxim 5 propostes) .............................. de 0 a 2,50 punts
L'oferent haurà de presentar noves propostes funcionals o d'organització per tal
de complementar i millorar els aspectes obligats relatius a la prestació del
servei de direcció i seguiment de l'obra.
Es valoraran cada proposta de forma individual (màxim 5 propostes) i es
puntuarà conforme a les pautes que es detallen a continuació:.
Sistemàtica de valoració:
Descripció

Propostes funcionals

Proposta aplicable i considerada de gran utilitat.

0,50

Proposta aplicable i considerada d'utilitat moderada.

0,35

Proposta aplicable i considerada d'utilitat reduïda.

0,15

Proposta no aplicable o intranscendent.

0,00

1.2.3.- Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament d'obra
per assegurar la qualitat del servei .............................................. de 0 a 5 punts
L'oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la
fase de tancament d'obra (confecció d'estat de dimensions i característiques de
l'obra executada, confecció de l'estat final d'amidaments, elaboració del llistat
de repassos, validació de l'execució del llistat de repassos, recepció de les
obres, lliurament del documents d'instal·lacions, manuals d'usuaris,
subministraments, certificats, etc), tenint en consideració la relació amb el
contractista i altres agents intervinents. La finalitat d'aquesta metodologia serà
garantir una adequada gestió als efectes d'aconseguir tota la documentació
escaient.
Es valorarà que la metodologia presentada pel licitador garanteixi una
adequada gestió als efectes d'aconseguir tota la documentació escaient de
forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini, o
amb el menor retard possible.
Sistemàtica de valoració:
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Descripció
Metodologia exhaustiva i adequada.

Metodologia de
treball de la fase de
tancament d'obra
5,00

Metodologia exhaustiva.

3,00

Metodologia bàsica i adequada respecte a determinats

1,50

documents. Caràcter incomplert i parcial.
No aporta o amb informació no rellevant.

0,00

1.2.4. Proposta de suport a l'Ajuntament en la qualitat de la gestió de les
incidències i molèsties derivades de l'execució de l'obra.......... de 0 a 2,5 punts
L'oferent haurà de presentar una proposta concreta, metodològica i
d'assessorament, per tal de donar de suport als serveis municipals en la gestió
de les incidències i molèsties derivades de l'execució l'obra, tant pel que fa als
usuaris de l’edifici, als veïns i establiments situats a l'àmbit d'actuació com, més
enllà, en relació a la mobilitat i accessibilitat general que en pugui resultar
afectada.
Es valorarà que la correcta identificació dels aspectes de l'obra a tenir en
compte en quan a les incidències i molèsties que poguessin produir, pel que fa
a la seva intensitat, durada i possibles afectats, i la proposta d'assessorament,
metodologia de treball, aportació de recursos, que es proposa per donar suport
a la tasca dels serveis municipals.
Sistemàtica de valoració:
Gestió d’incidències
Descripció
Proposta d'exhaustiva i coherent de gran interès

2,50

Proposta correcta t coherent, d'interès moderat

2,00

Proposta bàsica i coherent, de poc interès

1,50

Proposta no aplicable o intranscendent

0,00

2. VALORACIO QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA ................................ fins a 50 punts
2.1. Oferta econòmica ........................................................................................ fins a 30 punts
L’oferta econòmica dels licitadors serà d’un import que en cap cas superarà l’import
corresponent al preu de licitació fixat en el present plec.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica sobre el pressupost base de licitació
sense incloure l’IVA i els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la
següent formula:

On:
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 30
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
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Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1
*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ
PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny
de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

*Aclariment interpretatiu: En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els
imports consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és,
en qualsevol cas, el consignat en lletres.
Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
2.2. Equip d’especialistes que es proposa adscrit a l’execució del contracte com a
complement a la qualitat del servei .................................................................. fins a 20 punts
L'oferent podrà presentar l'assessorament d'especialistes tècnics per a complementar la
qualitat del servei en matèria d’estructures i d’instal·lacions sense càrrec al contracte.
Es valorarà:
2.2.1. Que es destini a l’execució del contracte 1 tècnic/a superior especialitzat/da
en estructures ................................................................................................ 8 punts
2.2.2. Que es destini a l’execució del contracte 1 tècnic/a superior especialitzat/da
en instal·lacions ............................................................................................. 8 punts
2.2.3. En cas que un o més dels tècnics especialitzats als que es refereix l’apartat
2.2.1 - 2.2.2, sigui una dona, s’atorgaran 4 punts, 0 punts en cas contrari.
Per a cadascun dels especialistes proposats s’indicarà nom i cognoms de la persona proposada
amb presentació de còpia degudament compulsada del títol acadèmic i s’adjuntarà curriculum vitae
amb la relació dels principals serveis o treballs realitzats de l’especialitat que hi correspongui.
S’ha d’acreditar una experiència no inferior a cinc (5) anys en la seva professió en l’especialitat que
hi correspongui
Es presentarà carta/escrit de compromís de participació en l’equip amb la dedicació que s’hi
proposa.
Els tècnics proposats estaran sota la direcció i coordinació del director de l’obra.
8.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica
8.1. Classificació empresarial
No s’escau
8.2. Justificació de l’increment del termini relatiu a la solvència tècnica o professional
Atenent a que la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic indica a l’article 90 que la solvència
tècnica o professional dels empresaris que optin a licitar s’haurà d’acreditar entre d’altres amb una
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relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als de l’objecte del
contracte com a màxim en els darrers tres anys. Igualment, el mateix article admet l’ampliació
d’aquest termini de forma justificada.
Atenent a la possibilitat d’ampliar aquest termini, i donada la situació econòmica del sector de la
construcció dels darrers anys, i en conseqüència dels sector de l’arquitectura, es considera
justificada l’ampliació d’aquest termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida, de tres (3) a
deu (10) anys per tal de garantir el principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als
professionals del sector.
8.3. Criteris de solvència tècnica o professional
El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà la relació dels principals
serveis o treballs realitzats pel director/a de l’obra proposat, en els últims deu (10) anys que inclogui
objecte, import, dates i el destinatari públic o privat d’aquests.
Mínim: Serà requisit necessari que en aquesta relació hi consti la direcció d’obra de com a mínim la
rehabilitació i/o reforma d’un (1) edifici sencer o una part d’aquest amb una superfície més gran de
500 m2 i/o un PEC sense IVA de més de 700.000 € en algun dels deu (10) últims exercicis
esmentats.
-

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats dels sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
Quant els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs o serveis.

Els certificats o declaració del representant legal indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de
les obres i es precisarà la seva bona execució.
-

Director/a de l’obra haurà de:



Tenir i acreditar la titulació competent com a arquitecte/a i estar facultat per exercir
la professió al territori espanyol.
Acreditar una experiència no inferior a cinc (5) anys en la seva professió.

9.- Mesa de contractació.
-

Tècnics àmbit de Territori: Marta Vidal Vidal, arquitecta i Rosa Riba Vilanova, arquitecta.

10- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Per a determinar si una oferta té valors anormals o desproporcionats, es tindrà en compte:
-

En cas d’un sol licitador: oferta econòmica
En cas de dos o més licitadors: un còmput sobre la puntuació total d’aquells criteris definits
en els plecs, que impliquin una repercussió econòmica a la licitadora, que en aquest cas
són:
o
o

Oferta econòmica
Equip especialistes

L’oferta global d’un licitador es considerarà que presenta valors presumptament en situació de baixa
anormal o desproporcionada si es compleix alguna de les següents condicions:
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a) Quan concorri un sol licitador, l’oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de
licitació en més d’un 25%.
b) Quan hi hagi dos licitadors, la que sigui superior en més d’un 10% en puntuació de l’oferta
global a l’altra oferta. En qualsevol cas es considerarà desproporcionada una baixa
econòmica superior al 25% del preu de licitació.
c) Quan hi hagi tres o més licitadors, les que siguin superiors en un 8% a la mitja aritmètica
de les puntuacions de l’oferta global obtingudes. No obstant, si en aquestes ofertes n’hi ha
d’inferiors a la mitja en un 4%, es procedirà al càlcul de la nova mitja aritmètica només amb
les ofertes que es troben en el supòsit de ser superiors a la mitjana aritmètica en un 4%. Si
el nombre d’aquestes darreres ofertes és inferior a tres, la nova mitja aritmètica es calcularà
sobre les tres ofertes de major puntuació.
La Mesa de contractació podrà demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions
de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en
particular, pel que fa als següents valors:
-

L’estalvi que permetin els serveis prestats.
Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per prestar els serveis.
La innovació o originalitat de les solucions proposades per prestar els serveis.
El respecte de obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP.
O la possible obtenció d’un ajut d’Estat.

11.- Autorització de variants
No s’admeten variants
12.- Drets i obligacions específiques del contractista
No són necessàries més de les que s’estableixin legalment o bé les que s’han fixat fins a la data en
contractacions similars.
13.- Lloc de lliurament
No es el cas
14.- Condicions especials d’execució del contracte
Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic o mediambiental.
-

Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
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competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada
per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic
imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
-

Obligacions de caire social per a l’empresa adjudicatària i els subcontractistes:

- L`empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades
amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en
termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que
el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 2.4
d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. L`obligació de l’empresa
contractista i el deure de comprovació i d’imposició de penalitats de l’Administració resta limitada als
supòsits en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte.”
- Que l’empresa disposi d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes; d’acord amb
l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva de dones i homes, segons
el qual, totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit
laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre dones i homes. Aquestes mesures s'han de negociar i, si s'escau,
acordar amb els representants legals dels treballadors en la forma que determini la legislació vigent.
En aquest sentit, han d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat:
a) Les empreses amb més de 250 treballadors, d’acord amb el que estableix l’article 45 de
la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
b) Les empreses el conveni col·lectiu de les quals així ho estableixi, en els termes que s’hi
hagin establert.
c) Les empreses que hi estiguin obligades perquè l’autoritat laboral així ho hagi acordat en
un procés sancionador.
El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, executarà el contracte a
risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis que es causin a tercers
com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal que
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles
de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no observi aquests
nivells i regles, la Corporació informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini
més breu possible.
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per a l’Ajuntament, o per a tercers, de les
omissions, errors, mètodes inadequats en l’execució del contracte.
15.- Obligacions essencials
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-

El Contractista quedarà vinculat per la proposta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte.
El compliment de les condicions especials d’execució del present Plec tindrà el caràcter
d’obligació contractual essencial.
L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en l’oferta.
El contractista adjudicatari haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec una
assegurança de responsabilitat civil general i professional adequada a l’objecte i dimensions
dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitat que es poden derivar pels danys
materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a conseqüència dels
desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest Contracte amb un límit
mínim de 500.000 € per ocurrència i per anualitat de l’assegurança per la duració dels
treballs objecte d’aquest contracte.

16. Causes especials de resolució del contracte
Les previstes legalment
17.- Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o justificació de la seva
no necessitat
El termini de garantia d’aquest servei serà l’equivalent a la prestació del mateix, que es
comptabilitzarà des de la data de la signatura del corresponent document contractual
18.- Subcontractació
La subcontractació no pot ultrapassar el 60,00% del valor estimat del contracte, de conformitat amb
el que disposa l’article 215 i següents de la LCSP.
Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de l’objecte que
tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes als que vulgui
encomanar la seva realització.
19.- Cessió
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent han estat
la raó determinant per l’adjudicació del contracte.
20.- Compromís d’adscripció de mitjans
Declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el contracte,
essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.
Especificant els noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a l’execució
del contracte, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP
21.- Modificacions de contracte
No es preveuen modificacions del contracte de conformitat amb l’article 204 de la LCSP
(modificacions previstes en el plec de clàusules administratives particulars)
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4. QUANT AL PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS:
En compliment de l’article 116.3 de la llei 9/2017 de LCSP, S’ACOMPANYA EL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES que ha de regir la realització de la prestació amb la definició de les
seves qualitats, redactat pels serveis tècnics municipals.
Se signa la present memòria sens perjudici del que en resulti de la seva revisió i fiscalització per part
de la secretaria i intervenció municipal atenent als aspectes jurídics i econòmics que se’n deriven del
document.
Gestora de l’actuació i els treballs

El regidor responsable
Vist-i-plau

Sant Pere de Ribes, 17 d'octubre del 2019

Sant Pere de Ribes, 18 d'octubre del 2019

Júlia González Bou
Cap del Servei de Planejament,
Gestió Urbanística i Projectes

Francisco Perona Jiménez
Regidor Urbanisme, Urbanitzacions
i Règim Intern
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