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A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT:

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:

Alcaldia-Presidència

SERVEI GESTOR:

Urbanisme

Data Resolució d'inici de l'expedient de contractació: 10/03/2021
Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagin
gPage=0&idCap=2094546
Direcció de l'òrgan de contractació: Alcaldia
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: secretaria@palauplegamans.cat
B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Nombre d'Expedient

2021/2341 Tipus de
Contracte:

Tipus de Procediment

OBERT

Tramitació:

SERVEIS
ORDINÀRIA

Forma de presentació d'ofertes:
Manual

Electrònica

Cap recurs especial:

SI

Manual i Electrònica
NO

Contracte subjecte a regulació harmonitzada:

SI

NO

C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
Definició de l'objecte del contracte:
-

-

-

Constitueix l’objecte del contracte la redacció del Projecte de transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en
travessera urbana i la seva reurbanització, a Palau-solità i Plegamans. L’àmbit del Projecte a redactar
comprendrà l’Avinguda Catalunya, des de l’encreuament d’aquesta amb l’Av. Montseny i el C de l’Orfebreria
(límit sud) fins l’encreuament de la mateixa amb la rotonda de la Carretera C-59 a l’alçada de Can Puigoriol (límit
nord)
Els Treballs que inclou el contracte són: la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic i executiu d’urbanització,
enderrocs, estudi geotècnic, , annexos d’ocupacions necessàries per l’execució de les obres, visualitzacions,
maqueta,...).
Aspectes particulars que ha de contemplar la redacció del projecte d’urbanització (fases, coordinació amb
companyies, tècnics i altres, etc.).

D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost base IVA exclòs: 50.530,27€

Tipus d'IVA aplicable: 21%

Pressupost base IVA inclòs: 61.141,63€
Aplicació pressupostària: 30300/15100/600.09

REDACCIÓ
D’INSTRUMENTS I
PLANEJAMENT

Sistema de determinació del preu:
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E. VALOR ESTIMAT
Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 50.530,27€
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs): -Import de les opcions eventuals (IVA exclòs): -Import de les cosines pagaderes als licitadors (IVA exclòs): -Pròrroga (IVA exclòs): -TOTAL VALOR ESTIMAT: 50.530,27€
F. TERMINI D'EXECUCIÓ

I. PRÒRROGA

1 any

SI

K. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
SI

NO
J. TERMINI DE GARANTIA

NO

1 any

L. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
SI, veure clàusula 2.2

NO

M. REVISIÓ DE PREUS
SI

NO

N. GARANTIES

PROVISIONAL: NO
DEFINITIVA : NO
COMPLEMENTÀRIA: NO
Ñ. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS
SI
O. SUBROGACIÓ
NO
P. SUBCONTRACTACIÓ
SI, veure clàusula 2.11

NO

Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
NO
R. DADES DE FACTURACIÓ
Entitat contractant: AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
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Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat

Intervenció

Destinatari de la prestació

Departament d’Urbanisme
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte es la prestació del servei per la redacció DEL PROJECTE DE
TRANSFORMACIÓ
URBANA
DE
L’AVINGUDA
CATALUNYA
EN
UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACIÓ, A PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS. EXP. 2021/2341. PROCEDIMENT OBERT.
És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans del servei consistent en la Redacció del Projecte de transformació urbana de
l’Avinguda Catalunya en travessera urbana i la seva reurbanització, a Palau-solità i
Plegamans. L’àmbit del Projecte a redactar comprendrà l’Avinguda Catalunya, des de
l’encreuament d’aquesta amb l’Av. Montseny i el C de l’Orfebreria (límit sud) fins l’encreuament
de la mateixa amb la rotonda de la Carretera C-59 a l’alçada de Can Puigoriol (límit nord)
Els Codis CPV
que corresponen són:
71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació.
71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupost.
71245000-7 Projectes presentats per l’aprovació, plànols d’execució i especificacions.
El contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb l’article 17 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), per la
qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
En el Plec de Prescripcions tècniques del contracte es determina amb detall el contingut de
l’assistència i les tasques a desenvolupar.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació
del procediment, la no divisió en lots, els criteris d’adjudicació i la resta de requeriments
recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient.
No es divideix en lots en existir motius vàlids que ho justifiquen (art. 99.3 Llei 8/2017), atès
que una realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del
contracte dificultaria des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució. A més, la
naturalesa de l’objecte del contracte fa imprescindible coordinar l’execució de les diferents
prestacions, considerant-se, per tant, que si hi hagués una pluralitat de contractistes es
dificultaria la correcta prestació dels serveis.

1.3) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació en el temps de durada del contracte (1 any)
es fixa en la quantitat de CINQUANTA MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS (IVA exclòs).
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L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de DEU MIL SIS-CENTS
ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS.
Pressupost IVA exclòs
50.530,27 euros

21% IVA
10.611,36 euros

Total
61.141,63 euros

El desglòs de costos es el següent:
Import contracte:
Costos directes (85%)
Costos indirectes (13%)
Costos edició (2%)
SUMA
IVA (21%)
TOTAL

42.950,74 €
6.568,93 €
1.010,60 €
50.530,27 €
10.611,36 €
61.141,63 €

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
1.4) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de 50.530,27 euros (IVA exclòs). Inclou l’import de licitació del contracte i les
modificacions previstes, desglossat en els següents imports:
Pressupost base per la durada del contracte (IVA exclòs)................ 50.530,27 €
1.5) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació, de SEIXANTA-UN MIL CENT QUARANTA-UN
EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (61.141,63) IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 30300/15100/600.09 del vigent pressupost de l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans.
Per l’exercici 2022 la continuïtat quedarà condicionada a l’existència de consignació
pressupostària adequada i suficient en cada exercici.

1.6) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada d’ UN ANY a comptar des de l’inici de la
prestació objecte del contracte. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el
contracte d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP, i la periodificació dels treballs serà la següent:
Avant projecte: 3 mesos
Participació ciutadana: 3 mesos
Projecte bàsic: 3 mesos
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Projecte executiu: 3 mesos
servei per la redacció del Projecte de transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en una
travessera urbana i la seva reurbanització, a Palau-solità i Plegamans
Es realitzaran reunions mensuals entre l’equip redactor i els serveis tècnics municipals per tal
de verificar el compliment de la periodificació dels treballs.
Quant a la pròrroga
El contracte no serà prorrogable.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació
harmonitzada, no susceptible de recurs especial, i es durà a terme mitjançant procediment
obert, en virtut d’allò que estableix l’article 159 de la LCSP.
1.8) Ús de mitjans electrònics
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través de la seu
electrònica de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans segons consta en la clàusula 1.9,
d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a
disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als
telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable
/ DEUC. Un cop rebut el correu electrònic, s’hi haurà d’accedir mitjançant certificat digital de
la persona jurídica o altre mitjà d’identificació electrònica.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de la
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil del contractant
de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de
la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.

Certificats digitals.
D’acord amb la Disposició Addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús de la signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança
per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
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1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de
signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC/Declaració responsable i de l’oferta.
Pel que fa els certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europeu d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que una
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels estats membres.
1.9) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així
com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de
contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=plegamans&
reqCode=viewDetail&idCap=2094546

1.10) Capacitat per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació les persones físiques o jurídiques,
espanyoles estrangeres, que reuneixen les condicions següents:
-

-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article
65 de la LCSP.
No estar incurses en alguna de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71
de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article
85 de l’esmentat text legal.
Acreditar la classificació empresarial o, si s’escau, la solvència requerida, en els
termes establerts a la clàusula corresponent del present plec.
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment
d’adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit de l’activitat de l’empresa licitadora, conforme resulti dels seus
estatut o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.
La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditarà:
a) Dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant l’escriptura de constitució i/o
modificació inscrita en el Registre mercantil, quan sigui exigible conforme la legislació
mercantil. Quan no ho sigui, s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrit,
si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran document
notarial del poder de representació. Igualment, la persona amb poder validat a efectes de
representació, ha d’acompanyar el seu document nacional d’identitat.
De les persones físiques, s’acreditarà amb la presentació del NIF.
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b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió Europea,
o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, s’acreditarà mitjançant la inscripció
en els registres professionals o comercials adients, o mitjançant la presentació d’una
declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’Annex XI de la Directiva
2014/24/UE.
Quan la legislació de l’estat en el que es trobin establertes aquestes empreses exigeixen
una autorització especial o la pertanyent a una determinada organització per a poder
prestar el serveis que es tracti, es trobin habilitades per a realitzar la prestació de que es
tracti, hauran d’acreditar que compleixen aquest requisit.
c) Dels altres empresaris estrangers, s’acreditarà amb l’aportació d’un informe emès per la
missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de
l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el
registre local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del
contracte.
d) L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment
a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que
no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament
davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extinció.
A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió temporal
, hauran de presentar un document, que podrà ser privat, en qual, per al cas de resultar
adjudicataris, es comprometin a constituir-se formalment en unió temporal. En aquest
document, s’hi haurà d’indicar els noms i les circumstàncies dels que la constitueixen i, la
participació de cadascun d’ells, així com que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.
El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat per la persona
representant de cadascuna de les empreses que integren la unió i s’hi expressarà la persona
que designen com a representant de la UTE davant de l’Administració per a tots els efectes
relatius al contracte, així com la participació que correspon a cadascun d’ells en la UTE.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte.

1.11) Solvència
El licitador haurà de complir les condicions següents:
a) Solvència econòmica i financera:
S’haurà d’acreditar:

10

a.1) Declaració sobre volum de negocis: facturació realitzada en els últims TRES
exercicis anuals, en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del contracte. L’import
anual haurà de ser igual o superior al pressupost base de licitació del present
contracte.
a.2) D’acord amb el que estableix l’article 87.1.b) LCSP, s’haurà de justificar la tinença
d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o
superior a 300.000 euros/sinistre, pel termini de vigència del contracte i el compromís
de la seva renovació o pròrroga que permeti el manteniment de la cobertura durant
tota l’execució del contracte. L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant
certificat expedit per l’assegurador, en el que constin els imports i riscos assegurats i
la data de venciment de l’assegurança, així com amb el document de compromís
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en el seu cas.

b) Solvència tècnica o professional:
S’haurà d’acreditar:
b.1). Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans personals que
indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents:
Mínim exigit:
L’equip estarà integrat com a mínim pels següents professionals:
- Director/a de l’equip: un/a arquitecte/a superior o titulacions equivalents a l’estranger,
essent vàlides altres titulacions similars o adients amb l'objecte del contracte.
- Un/a especialista en participació ciutadana amb la titulació universitària de grau mig
o superior que estigui habilitada legalment per a l’execució de les funcions indicades
(o la titulació comunitària homologada).
Un mateix professional no pot ocupar més d’un lloc de l’equip mínim.
Tots els tècnics hauran de tenir experiència mínima d’haver participat en un
treball/servei de característiques similars a l’objecte del contracte en els últims 6 anys.
Mitjà d’acreditació: còpia electrònica de la titulació acadèmica, o certificat electrònic de
col·legiació emès pel Col·legi professional corresponent, de tots els membres de
l’equip i currículum vitae signat per acreditar les especialitzacions.
b.2) Relació dels principals serveis o treballs efectuats d’igual i similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els sis 6 últims
anys que inclogui objecte, import, dates i el destinatari públic o privat d’aquests,
signada pel representant legal de l’empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar treballs/serveis de característiques similars a
l’objecte del contracte per un import mínim de 60.000 € (IVA inclòs) en algun dels sis
6 exercicis esmentats.
Com a mínim un dels treballs s’ha d’acreditar que sigui la redacció d’un Projecte de
Transformació d’una carretera en travessera urbana.
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c) Classificació empresarial:
De conformitat amb l’article 77.1.b) LCSP no serà exigible la classificació, en tractar-se d’un
contracte de serveis.
El compliment dels requisits de solvència formaran part de la declaració responsable i no
caldrà aportar-los inicialment. En tot cas, l’òrgan de contractació en qualsevol moment abans
de l’adjudicació del contracte, a fi de garantir el bon fi del procediment, podrà exigir als
licitadors que aportin la documentació acreditativa de les condicions establertes per ser
adjudicatari del contracte.
L’acreditació de les condicions es podrà realitzar mitjançant aportació de certificat sobre
inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic on
constin les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica
o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

1.12) Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Palau-Solità
i Plegamans, indicat en la clàusula 1.9 del present plec.
Per participar en aquesta licitació, s’haurà d’estar prèviament inscrit al Registre oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya.
A) Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en dos sobres atès que s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un
judici de valor, com criteris quantificables de forma automàtica , en el termini previst a l’anunci
de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital.
Per a utilitzar l’eina Sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per
donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s
en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part
de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les
tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del
primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant
tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració
de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa
la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En
cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del
termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas,
la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.
Es pot trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
B) D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació
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a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita,
en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el
termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics
que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de
no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
D’acord amb allò establert a l’article 32.4 de la Llei 39/2015, si les 24 hores darreres del termini
de presentació d’ofertes s’interromp el servei per causes tècniques o raons operatives de la
pròpia plataforma, aquest termini es prorrogarà o, si el termini ja ha vençut, es rehabilitarà per
un temps de 24 hores o, en tot cas, com a mínim, pel temps que hagi estat no operatiu,
mitjançant la publicació en el perfil del contractant, esmentant-lo, sempre que sigui possible,
abans de la seva finalització.
Les proposicions extemporànies seran excloses. Les empreses licitadores que no hagin pogut
presentar la seva oferta dins de termini per raons tècniques que considerin imputables a la
plataforma, als serveis que aquesta integra (registre, validació de signatura...) o a l’eina de
presentació electrònica d’ofertes, hauran d’acreditar les causes que han impedit aquesta
presentació dins de termini i la mesa o l’òrgan de contractació decidirà el que procedeixi.
C) Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà,
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de
la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin
malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per
tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i
dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte
que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a
través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer
la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació
de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
D) D’altra banda, els formats admesos per als documents que s’annexin a la presentació d’una
proposició són els següents:
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Format de processador de text: .doc | .docx
Format de full de càlcul: .xls | .xlsx
Format de presentació nadiu de Microsoft PowerPoint: .ppt | .pptx
Format documental: .pdf
Format gràfic: .jpg | .bmp | .tiff | .tif
Format de dibuix: .dwg
L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses
parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar
de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de
la partició s’incorporaran, numerats, en l’apartat “altra documentació” (part 1 de 2, part 2 de
2).
E) D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
F) Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el
qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions.
Si l’expedient ha estat qualificat d’urgent, el termini de 6 dies esmentat serà de quatre dies
quan el contracte es trobi subjecte a regulació harmonitzada.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
G) Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com l’autorització a la mesa
i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
H) Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes
que hagi subscrit.
Les empreses licitadores poden substituir i/o modificar l’oferta presentada, durant el termini
de presentació d’ofertes, mitjançant la presentació d’una segona oferta, que suposarà la
retirada de la primera, sempre que l’empresa licitadora així ho hagi advertit expressament i
fefaent a l’òrgan de contractació, en cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment
de la prohibició de presentació de proposicions simultànies (article 136.3 LCSP) .
Contingut dels sobres
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S’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, com criteris
quantificables de forma automàtica, per la qual cosa les empreses licitadores hauran de
presentar 2 sobres: el sobre A amb el DEUC, i la documentació relativa als criteris sotmesos
a un judici de valor (discrecionals); i el sobre B amb la seva oferta econòmica juntament amb
els criteris quantificables de forma automàtica (reglats) establerts a l’Annex 3 d’aquest Plec.
Sobre digital
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de
les persones signants del DEUC.
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si
conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores es poden considerar de
caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat
intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos
comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan
el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció
de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres
informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en
aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter
confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses
licitadores afectades.
La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en
qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les
empreses licitadores o contractistes (per exemple, sobre el compliment de les obligacions
tributàries o de Seguretat Social), excepte que s’hi oposin expressament.
Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 4 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores podran
presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves
ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar
a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi,
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i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les
mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital.

CONTINGUT DELS SOBRES

ÚNIC
SOBRE A
Contindrà la documentació administrativa següent:
1. DEUC (s’ha de presentar sempre)

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC),
i que s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al perfil de contractant,
mitjançant el qual declaren el següent:
a) Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té
la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
b) Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits
de solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits
mínims exigits en aquest plec;
c) Que no està incursa en prohibició de contractar;
d) Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es
poden acreditar mitjançant el DEUC.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre
els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de
presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC
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separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció
de subcontractar.
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant
la presentació del DEUC.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les
empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via de les Corts
Catalanes, 635, 08010-Barcelona, tel 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades
a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti
vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats
justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat
del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant
això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents
justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al seu fur propi.
Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea de què
tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan
així es requereixi.
2.- Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el
sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que consta com annex
1 al PCAP.
3.- La declaració responsable relativa a no operar amb les rendes del contracte en països
considerats com paradisos fiscals; d'autorització de cessió de dades de l'agència tributària; i
de consideració no confidencial d'aquesta declaració.
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(Requeriment conforme a l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data 26 d’abril de
2018). D’acord amb el model que consta com a Annex 2 al PCAP.
4.-DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DISCRECIONALS
A més del DEUC, i la documentació esmentada en els dos apartats anteriors, s’haurà
d’incloure en aquest sobre A, tota la documentació referent als criteris sotmesos a judici
de valor (discrecionals).

ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre B relatiu a la proposició dels criteris
avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica
l’exclusió de la licitació.

SOBRE B
1. OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS REGLATS
Contindrà la proposició, signada electrònicament, relativa als criteris d’adjudicació avaluables
de forma automàtica, d’acord amb el model de l’annex 3 del PCAP
La inclusió en el Sobre A de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta
de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el Sobre
B, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el
deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de
valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.

1.13) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article
106 LCSP.
1.14) Mesa de contractació
D’acord amb el que estableix el punt 7 de la Disposició Addicional Segona i l´art. 326 de la
LCSP, la Mesa de contractació estarà formada pels següents membres:
President: Sr. Oriol Lozano Rocabruna, alcalde
Vocals: Sr. Jordi Plaza Nualart, regidor d’urbanisme
Sra. Mercè Guàrdia Serra, arquitecta tècnica
Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de la Corporació
Sr. Francesc Pallarols Rusca, interventor municipal
Secretaria: Sra. Teresa Viaplana Costajussà, administrativa
Suplents:
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Sra. Eva Soler Guallar, regidora
Sra, Sandra Cortiella Salvador, tècnica de serveis jurídics
Sra. Carme Perez Garcia, administrativa de la Corporació
1.15) Criteris d'adjudicació

A)

Criteris que depenen d’un judici de valor (puntuació màxima fins a 35 punts)

Proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del treball, així com
proposta de criteris de disseny i solucions tècniques:......(de 0 a 35 punts)
De forma general es valorarà la claredat i concisió en l’explicació dels objectius, mètode i
mitjans de la proposta, dels seus avantatges i aplicació, i, específicament:
o Identificació de les fases de redacció del treball en relació amb els objectius a assolir,
assignació de recursos tècnics i dedicació a cada fase...(de 0 a 5 punts)
o Descripció de mecanismes o metodologia que facilitin la posterior comprensió i validació
del treball, i millorin la participació dels agents involucrats en el procés de redacció... (de 0 a
5 punts)
o Descripció dels criteris de disseny, solucions tècniques, línies estratègiques que l’equip
planteja pel municipi en concret, com la Sostenibilitat, l’Accessibilitat, les millores en la
mobilitat en bicicleta i de vianants, la feminització de l’Espai Públic... (de 0 a 16 punts)
o Millores justificades i explicades sobre l’índex i contingut del treball, detallant el canvi i
millora que suposa respecte al model de partida, que s’especifica a les clàusules del Plec de
Prescripcions Tècniques... (de 0 a 9 punts)
Documentació a presentar:
Memòria, amb tota la documentació que els licitadors considerin convenient per explicar la
proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del treball, així com proposta de
criteris de disseny i solucions tècniques, amb descripció escrita i gràfica, amb una extensió
màxima de 5 planes, (2 DINA4 a doble cara, i 1 DINA4 a una cara, cos de la lletra mínim de
10).
B) Criteris avaluables de forma automàtica (65 punts)
B.1 Preu ofertat (puntuació màxima 40 punts)
Es puntuarà l’oferta econòmica amb l’aplicació de la següent fórmula:
P= 40 x (of.b/of.l)
On:
P= punts
Of.l= oferta del licitador que es puntua
Of.b= oferta més econòmica
B.2 Qualitat i dedicació addicional (puntuació màxima 10 punts)
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Millora de l’experiència de l’equip de treball mínim exigit:
Director/a de l’equip (màxim 6 punts)
2 punt per a cada servei (a més del presentat en la solvència tècnica) consistent en la
realització de treballs similars al de l’objecte del contracte amb un pressupost
d’adjudicació no inferior a 60.000 euros, IVA inclòs, adjudicat en els darrers 6 anys (del
desembre de 2014 en endavant)
Especialista en participació (màxim 4 punts)
2 punt per a cada servei (a més del presentat en la solvència tècnica) consistent en la
realització d’un procés de participació en treballs similars al de l’objecte del contracte
amb un pressupost d’adjudicació no inferior a 60.000 euros, IVA inclòs, adjudicat en
els darrers 6 anys (del desembre de 2014 en endavant)
En tractar-se d’una prestació de caràcter eminentment intel·lectual, la qualitat del
treball té vinculació amb l’expertesa en la realització de treballs anàlegs a l’objecte del
contracte.
Per a l’acreditació d’aquest criteri els licitadors obligatòriament hauran d’acompanyar
els corresponents certificats acreditatius:
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal
aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat,
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/
serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel
representant legal de l’empresa licitadora.
B.3 Reducció terminis (puntuació màxima 9 punts)
Es valoraran les ofertes presentades de manera que s’atorgaran 9 punts a l’oferta que
proposi un termini més reduït fins a un màxim de 3 mesos; s’atorgaran 0 punts a les
ofertes que no contemplin cap ampliació i la resta es puntuarà de manera proporcional.
B.4 Presentació de la proposta (puntuació màxima 6 punts)
Compromís de presentació a l’entrega del Projecte de la següent documentació:
2 punt per la presentació de Renders de la proposta.
2 punts per la presentació de fotomuntatges de la proposta de punts singulars.
2 punts per la presentació de Passeig virtual.
En tot cas, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitatpreu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.
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1.16) Ofertes anormalment baixes o desproporcionades
En aquesta contractació, amb més d’un criteri d’adjudicació, es consideraran ofertes
anormalment baixes aquelles que compleixin, de forma acumulativa, les dues condicions:
-

-

Que el criteri b.1 relatiu al “preu ofertat” es doni alguna de les situacions previstes a
l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i
Que en la suma dels punts de millora de l’experiència de l’equip tècnic mínim exigit
(criteri b.2) s’hagi obtingut una puntuació inferior o igual a 4 punts

Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si
s’escau.

1.17) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei
(article 147.2 LCSP).
1.18) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.19) Obertura de proposicions i determinació de la millor oferta
La Mesa de Contractació es constituirà el segon dia hàbil després de la finalització del termini
de presentació de les proposicions, a les 12:00 hores.

Pràctica de la valoració de les ofertes
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres
que contenen la declaració responsable i l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici
de valor presentats per les empreses licitadores. L’acte d’obertura dels sobres no serà públic,
atès que es preveu en la licitació que s’han d’utilitzar mitjans electrònics. El sistema informàtic
que suporta la plataforma de licitació electrònica té un dispositiu que permet acreditar
fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui
inclosa.
La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació
continguda en els sobres i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així
com, en el seu cas, les causes d’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
A continuació, la Mesa de contractació remetrà als serveis tècnics de l’òrgan de contractació
la documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor
presentada per les empreses licitadores per tal que aquests efectuïn la valoració en un termini
no superior a 10 dies.
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Posteriorment, es donarà a conèixer les proposicions admeses, les rebutjades i, en
aquest cas, les causes del seu rebuig. Així mateix, es publicarà al Perfil del Contractant el
resultat de la valoració de les proposicions sotmeses a judici de valor. Una vegada feta pública
la valoració de les proposicions sotmeses a judici de valors, es durà a terme en acte privat de
la mesa, l’obertura dels sobres de les empreses admeses que contenen la part de la oferta
avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. L’acte
d’obertura dels sobres no serà públic, atès que es preveu en la licitació que s’han d’utilitzar
mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma de licitació electrònica té
un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret
de la informació que hi estigui inclosa.
En la mateixa sessió, la Mesa de contractació procedirà, prèvia exclusió, si s’escau,
de les ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar
les ofertes de les empreses admeses.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
Posteriorment, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi
obtingut la millor puntuació i, tot seguit, requerirà a l’empresa proposada com a adjudicatària.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que
motivi la seva decisió.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres, seran susceptibles d’impugnació.
1.20) Requeriment de documentació previ a l’adjudicació
El/la licitador/a proposat/da com a adjudicatari/a abans de l’adjudicació i dins del termini de 10
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article
150.2 de la LCSP haurà de presentar els documents següents:
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a) La documentació que acrediti la personalitat, mitjançant DNI o document que el substitueixi.
Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del seu DNI,
haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per
representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la
societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran
d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent
Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat
d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte
fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui
validada per l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris
de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en
els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en
els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat
amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
disposi d’aquests.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional, en els termes de la clàusula 1.11 del present Plec.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
El/La licitador/a proposat/da com a adjudicatari/a, cas que estigui inscrit en el Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restarà
eximit de presentar la documentació si consta en algun dels dits Registres.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs,
en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.
1.21) Garantia definitiva
No s’estableix l’obligació de constituir garantia definitiva ja que per la naturalesa dels treballs
a realitzar i tenint en compte que per a prestar l’activitat es necessita disposar d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil, ja existeixen altres instruments per garantir la bona
execució del contracte.
1.22) Formalització del contracte
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El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP.
El representant legal de l’empresa haurà de signar electrònicament el contracte amb qualsevol
eina gratuïta de signatura de documents avalada per l’Administració Oberta de Catalunya
(AOC), com pot ser el programa Adobe Acrobat Reader DC.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo, mitjançant document administratiu, dins del termini de 15 dies hàbils a comptar
des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
Si per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini assenyalat,
es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP.
2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:
El contractista haurà d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions legals
siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte.
El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de la
present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans.
El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb l’Ajuntament, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el
compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat d’objectivitat i de transparència
i, en particular, s’obliga a:
Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui
requerida d’acord amb la normativa vigent.
Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present
contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o
pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context
de l’esmentat procediment de licitació.
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No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi
Penal vigent en cada moment.

El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb
els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els termes
de l’article 217 LCSP.
El contractista haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que consten
detallats en el present plec i la experiència oferta. Aquesta obligació es considera essencial.
• El contractista lliurarà els documents i informes que s’assenyalen als Plecs de Prescripcions
Tècniques aplicable a aquesta contractació, en els terminis i manera que es recullen a
aquests.
• El contractista es compromet a executar els treballs segons el que es disposa en aquest
Plec i en el Plec de Prescripcions Tècniques aplicable a aquesta contractació, amb els seus
annexos.
2.2) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució material seran les que tot seguit es detallen:
1.- Amb posterioritat a la presentació de l’oferta, i durant tota l’execució del contracte, no
s’admetrà cap canvi en el quadre del personal proposat per a l’execució del contracte, sense
tenir autorització prèvia de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, i en tot cas, haurà de
tenir la mateixa experiència que la justificada i valorada per aquesta Corporació.
2.- Conforme a l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials
d’execució, de caràcter social:
-

Que l’empresa contractista garanteixi l’afiliació i l’alta de la Seguretat Socials de les
persones treballadores destinades a l’execució del contracte. A efectes de
comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest
ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.

-

Que l’empresa contractista garanteixi el pagament en temps i forma dels salaris del
personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació el contractista haurà de
remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin
les dades que permetin comprovar aquest compliment.

-

Que l’empresa contractista garanteixi que el salari de les persones adscrites a
l’execució del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups
professionals equivalents. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre
a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades
que permetin comprovar aquest compliment.
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3.- Condició especial d'execució relativa al compliment de les obligacions tributàries amb
l'objectiu d'evitar l'evasió i elusió fiscal en paradisos fiscals (acord Plenari de data 26 d’abril
de 2018):
De conformitat amb el que disposa l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, s'estableix la present condició especial d'execució, dirigida
a evitar l'evasió i l'elusió fiscal en el marc de la prestació contractual, així com a garantir
la correcta tributació de les rendes derivades del present contracte.
 En compliment de la present condició especial d'execució, l'empresa licitadora haurà
de comprometre:
- A incloure la totalitat de les rendes derivades del present contracte en les seves
declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre
la renda de no Residents o de l'Impost sobre Societats, segons el cas.
- A no utilitzar, per si mateixa o mitjançant entitats vinculades en els termes de l'article
18.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, les rendes
derivades del present contracte a la realització d'operacions en paradisos fiscals, amb
la finalitat d'obtenir un estalvi fiscal.


Els compromisos anteriors es formalitzaran:
- Mitjançant declaració responsable en la qual es manifesti el compromís d'incorporar
la totalitat de les rendes derivades del contracte en les declaracions esmentades a la
lletra a) de l'apartat anterior.
- Per mitjà de declaració responsable que l'empresa licitadora no opera en territoris
qualificats com a paradisos fiscals, de conformitat amb la disposició addicional
primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del
frau fiscal. De forma alternativa, l'empresa licitadora podrà acreditar que la seva
operativa en un territori qualificat com a paradís fiscal respon a motius econòmics
vàlids diferents de l'estalvi fiscal.

 La verificació del compliment de la present condició especial d'execució es realitzarà
a través dels següents sistemes:
- L'empresa adjudicatària ha d'autoritzar expressament a l'òrgan de contractació
perquè accedeixi a les seves dades fiscals en poder de l'Administració tributària, de
conformitat amb el que disposa en l'article 95.1.k) de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
- Si l'empresa adjudicatària forma part d'un grup en què alguna de les seves entitats
estigui sotmesa a l'obligació de presentar la informació país per país, en els termes
que preveuen els articles 13 i 14 del Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Societats, facilitarà a l'òrgan de contractació
una còpia de les declaracions presentades durant l'execució del

contracte, en els deu dies següents a la presentació de cadascuna d'elles davant
l'Administració tributària.
- Si l'empresa adjudicatària està sotmesa a l'obligació de presentar la declaració
informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb
paradisos o territoris qualificats com a paradisos fiscals, de conformitat amb l'Ordre
HFP / 816/2017, de 28 d'agost, facilitarà a l'òrgan de contractació una còpia de les
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declaracions presentades durant l'execució del contracte, en els deu dies següents a
la presentació de cadascuna d'elles davant l'Administració tributària.
- D'acord amb l'article 157.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, l'òrgan de contractació podrà requerir informes a les organitzacions
socials dedicades de manera específica a la consecució d'una fiscalitat justa per a la
verificació de la present condició especial d'execució.
- Als efectes establerts en l'article 133.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, les declaracions responsables no podran ser
qualificades pels licitadors com confidencials.
 La present condició especial d'execució i totes les obligacions annexes d'aportació
de informació i documentació, es qualifiquen com a obligacions contractuals de caràcter
essencial, de manera que en cas d'incompliment l'òrgan de contractació:
- Procedirà a la imposició de sancions d'acord amb l'article 191.1 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la quantia de cadascuna d'elles no
podrà ser superior al 10 per cent del preu del contracte, ni el total de les mateixes
superar el 50 per cent del preu del contracte; o bé per la resolució del contracte
d'acord amb els efectes assenyalats en la lletra f) de l'art. 211 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- I qualificarà l'incompliment com a infracció greu, implicant a l'efecte una prohibició per
contractar amb les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la lletra
c) de l' apartat 2 de l'article 71 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
4.- Condicions d’execució generals:
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat.
2.3) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
2.4) Règim de pagament
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en els terminis
establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels
documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat
Social.
El pagament s’efectuarà segons els percentatges següents, sempre segons la documentació
que per a cada lliurament estableix a la memòria i al Plec de prescripcions tècniques
corresponent:





30% al lliurament de l’avantprojecte, validat pels serveis tècnics municipals.
30% al lliurament del projecte bàsic, validat pels serveis tècnics municipals.
30 % al lliurament del projecte executiu, validat pels serveis tècnics municipals
10% amb l’aprovació definitiva del Projecte

De conformitat amb el Reglament de factures electròniques aprovat pel ple de la corporació
municipal del 27 de novembre de 2014, les factures de més de 1.200€ adreçades a
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l’Ajuntament no s’accepten en format paper.
Els proveïdors només podran presentar-les telemàticament a través de la seu
electrònica. Per tramitar la factura electrònica es necessita disposar d’un certificat digital
(trobareu més informació al següent link:.
http://www.palauplegamans.cat/pag712/seu-factures-electroniques.htm ).
L’enviament de la factura electrònica es realitzarà a través de la seu electrònica municipal
(www.palauplegamans.cat), a l’apartat relatiu a la bústia de factures electròniques, d’acord amb
els requisits i consideracions que es poden consultar en el link següent i en el Reglament
esmentat:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=57

Les factures s'han d’adreçar al Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en
matèria de comptabilitat, i han d'incloure el codi del centre gestor, a qui va adreçada la factura
(el codi de centre gestor és la codificació orgànica de la partida pressupostària a la qual
s’assigna la comanda), així com el número d’operació de la proposta de despesa que autoritza
la factura
Els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència bancària a l’entitat que s’assenyali.
L’endarreriment en el pagament de les primes no allibera a l’entitat asseguradora de la seva
obligació d’atendre els sinistres que es produeixin, ni serà causa de resolució del contracte.
2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.6) Penalitats
1. Cas que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:


Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la
proporció de 1,00 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.



Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de
les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran penalitats de
fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al
grau d’incompliment, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, en els termes següents:


Manca d’alguns dels professionals compromesos i/o de l’experiència declarada, pel
que fa a l’equip professional que executarà el contracte: 30 €/diaris.



Incompareixença a les reunions de treballs proposades per l’Ajuntament de Palausolità i Plegamans: 100 €/reunió.



Per l’incompliment de les condicions especials d’execució previstes: 100 €/diaris.



L'incompliment de les obligacions matèria mediambiental, social o laboral.
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L’incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris.



L'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius
que sigui greu i dolosa.



L’ incompliment de l'obligació a proporcionar la informació de subrogació.



L’incompliment condicionis especials d'execució del contracte de caràcter social,
ètic, mediambiental o d'un altre ordre

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert parcialment
l'execució de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar per la seva
resolució o per la imposició de les penalitats segons el plec.

2. Per incompliment de la condició especial d'execució relativa al compliment de les
obligacions tributàries amb l'objectiu d'evitar l'evasió i elusió fiscal en paradisos fiscals
(acord Plenari de data 26 d’abril de 2018):
- Procedirà a la imposició de sancions d'acord amb l'article 191.1 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, la quantia de cadascuna d'elles no podrà
ser superior al 10 per cent del preu del contracte, ni el total de les mateixes superar el
50 per cent del preu del contracte; o bé per la resolució del contracte d'acord amb els
efectes assenyalats en la lletra f) de l'art. 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
- I qualificarà l'incompliment com a infracció greu, implicant a l'efecte una prohibició per
contractar amb les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la lletra c)
de l'apartat 2 de l'article 71 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà prèvia l’emissió dels informes pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar al contractista.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en
què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a l’Ajuntament,
s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

2.7) Causes de resolució
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en els
fixats en els articles 211 i 313 LCSP, i s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a
instàncies del/la contractista.
A més, el contracte podrà ésser resolt per l’òrgan de contractació quan es produeixi
incompliment del termini total o parcial si es presumeix raonablement la impossibilitat de
complir el termini total i sempre que no s’opti per la imposició de penalitats de conformitat amb
la clàusula anterior.
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Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, procedirà indemnització per danys i
perjudicis originats a l’Administració.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que serà implícita amb
l’abonament de la factura corresponent.
2.9) Termini de garantia del contracte
S’estableix el mateix de la durada del contracte.
2.10) Cessió
No s’admet la cessió atès que les qualitats tècniques i personals seran la raó determinant de
l’adjudicació del contracte
2.11) Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, de
conformitat amb els requisits establerts assenyalats a l’article 215 LCSP, però en cap cas
podrà subcontractar la direcció de l’equip, considerada part essencial del contracte.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució,
la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de
la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representants legals
de l’empresa subcontractista així com justificant de l’aptitud d’aquest per executar-la de
conformitat amb l’establert amb la normativa vigent i el present plec i que no està incurs en
cap supòsit de prohibició per contractar.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractistes.
2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents
i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques
o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
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D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests
com a confidencial.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
2.14) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració
social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de
protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.

2.15) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de 300.000 €/sinistre.
2.16) Lloc i forma de lliurament dels treballs l’objecte del contracte
El lloc fixat per al lliurament dels treballs objecte del contracte és el de les dependències
municipals de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Es lliuraran les còpies i documents de conformitat amb allò establert als plecs tècnics.

2.17) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a
l’arquitecte municipal, Jordi Estruch Jovell.
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
2.18) Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals,
en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i del
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
L'adjudicatari s'obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per
garantir la seguretat de les dades i en especial les establertes al Reial Decret 1720/2007, de
21 de desembre de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, d'acord amb
el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades
personals objecte de tractament.

3) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEIS

3.1) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat a un tant alçat tenint en compte els costos en el mercat
d’un professional dedicat a l’arquitectura o enginyeria, en atenció al temps i dedicació
previstos en la licitació.

3.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es reserva la realització de comprovacions sobre la
qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció, per mitjà de l’emissió d’informe de la/s
persona/s responsable/s dels serveis tècnics.
3.3) Facultat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans sobre manteniment
d’estàndards de qualitat en la prestació del servei
El 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.

Palau-solità i Plegamans,
L’alcalde
Oriol Lozano Rocabruna
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ANNEX 1.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
(a inserir en el Sobre A):
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ..............,
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................),
opta a la contractació del servei PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
TRANSFORMACIÓ
URBANÍSTICA
DE
L’AVINGUDA
CATALUNYA
EN
UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACIÓ (EXP 2021/2341), i
DECLARA RESPONSABLEMENT:

-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes
les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria
de coordinació d’activitats empresarials.

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.

-

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

-

 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos
al PCAP.

-

 SÍ

-

 NO

Que, autoritza a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans perquè pugui obtenir
directament, davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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 SÍ
-

-

-

 NO

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:


Està subjecta a l’IVA.



Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc
a la no-subjecció o l’exempció.

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:


Està subjecta a l’IAE.



Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc
a la no-subjecció o l’exempció.

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita
circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per tal de fer la
modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractació, per tal que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans pugui facilitar-les al
servei e-Notum a aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

(Data i signatura).
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ANNEX 2.
(a inserir en el Sobre A)
Expedient de contracte DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
TRANSFORMACIÓ
URBANÍSTICA
DE
L’AVINGUDA
CATALUNYA
EN
UNA TRAVESSERA URBANA I LA SEVA REURBANITZACIÓ
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A NO OPERAR AMB LES
RENDES DEL CONTRACTE EN PAÏSOS CONSIDERATS COM PARADISOS FISCALS;
D'AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA; I DE
CONSIDERACIÓ NO CONFIDENCIAL D'AQUESTA DECLARACIÓ
Na____________________________________________________________, amb DNI /
NIE
_______________________en
nom
propi
o
en
representació
de
l'empresa_______________,
amb
NIF
núm._______________
en
qualitat
de_____________________ i en relació a la contractació relativa al contracte de serveis per
la redacció del projecte de transformació urbanística de l’avinguda catalunya en
una travessera urbana i la seva reurbanització (exp 2021/2341)
DECLARA:

1. Que es compromet a l'estricte compliment de la condició especial d'execució relativa al
compliment de les obligacions tributàries amb l'objectiu d'evitar l'evasió i elusió fiscal en
paradisos fiscals.
2. Que l'empresa no opera en territoris qualificats com a paradisos fiscals, de conformitat amb
la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la
prevenció del frau fiscal. O bé que aquesta operativa respon a motius econòmics vàlids
diferents de l'estalvi fiscal.
3. Que, en compliment d'aquesta condició especial d'execució, l'empresa licitadora es
compromet a:
- A incloure la totalitat de les rendes derivades del present contracte en les seves
declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre la
Renda de no residents o l'impost sobre societats, segons el cas.
- A no utilitzar, per si mateixa o mitjançant entitats vinculades en els termes de l'article
18.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, les rendes
derivades del present contracte a la realització d'operacions en paradisos fiscals, amb
la finalitat d'obtenir un estalvi fiscal.
4. Que la present declaració responsable no posseeix el caràcter de confidencial, i s'autoritza
expressament la seva publicació al portal de contractació o en el perfil del contractant.
5. Que en el cas que l'empresa formi part d'un grup que alguna de les seves entitats estigui
sotmesa a l'obligació de presentar la informació país per país, facilitarà a l'òrgan de
contractació una còpia de les declaracions presentades durant l'execució del contracte, en els
deu dies següents a la presentació de cadascuna d'elles davant l'Administració tributària.
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6. Que, per a l'acreditació del compliment de la present condició especial d'execució, autoritza
expressament a l'òrgan de contractació perquè accedeixi a les seves dades fiscals en poder
de l'Administració tributària.
_________________________,______, de______________, de______

Signat .:
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ANNEX 3.
MODEL DE PROPOSICIÓ RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA
(A INSERIR EN EL SOBRE B)
A) LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA, BASADA EN EL PREU, HAURÀ D’AJUSTAR-SE
AL MODEL SEGÜENT:
El Sr./La Sra. Faci clic aquí per escriure el nom i cognoms. amb NIF núm. Faci clic aquí per
escriure el NIF., en nom propi / en representació de l’empresa Faci clic aquí per escriure el
text., en qualitat de Faci clic aquí per escriure el text., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari Faci clic aquí per escriure el text., en data Faci clic aquí per escriure la data. i
amb número de protocol .../o document Faci clic aquí per escriure el núm.., CIF núm. Faci clic
aquí per escriure el CIF., domiciliada a Faci clic aquí per escriure el text. Carrer Faci clic aquí
per escriure el text., núm. Faci clic aquí per escriure el número., (persona de contacte Faci clic
aquí per escriure el text., adreça de correu electrònic Faci clic aquí per escriure el text., telèfon
núm. Faci clic aquí per escriure el número.), assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la relativa al contracte de serveis per la redacció del projecte de transformació
urbanística de l’avinguda catalunya en una travessera urbana i la seva reurbanització (exp
2021/2341)es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques, que accepta íntegrament, per
la quantitat de per la quantitat de Faci clic aquí per escriure la quantitat. euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA, al Faci clic aquí per escriure el percentatge. %., és de Faci clic aquí per
escriure l’import. €.
B) MILLORA DE L’EXPERIÈNCIA DE L’EQUIP DE TREBALL MÍNIM ASSIGNAT A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE PER SOBRE DEL MÍNIM EXIGIT COM A SOLVÈNCIA
A LA CLÀUSULA 1.11 PCAP
Millora de l’experiència de l’equip de
treball mínim, per sobre del mínim exigit
com a solvència a la clàusula
1.11 PCAP.

Director de l’equip: Un/a Arquitecte/a superior
(o titulació equivalent en països estrangers),
essent vàlides titulacions similars o adients
amb l'objecte del contracte".

Número de serveis executats
consistents en la realització de
treballs similars al de l’objecte
del contracte amb un
pressupost d’adjudicació no
inferior a
60.000 euros, IVA inclòs,
adjudicat en els darrers 6
anys (de desembre de 2014
en endavant) (marqueu amb
una creu)

□□□
1

2

3
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Especialista
en
participació:
titulació
universitària de grau mig o superior que
estigui habilitada legalment per a l’execució
de les funcions indicades (o la titulació
comunitària homologada).

1

2

□□

Per a l’acreditació d’aquest criteri ACOMPANYO els corresponents certificats acreditatius.
B.3 Reducció terminis (puntuació màxima 9 punts)
Per l’execució del contracte, proposo una reducció de ....... mesos (màxim 3 mesos)

B.4 Presentació de la proposta (puntuació màxima 6 punts)

□
□
□

presentació de Renders de la proposta.
presentació de fotomuntatges de la proposta de punts singulars.
presentació de Passeig virtual.

(Data i signatura).

(Signatura del/de la proposant) (Signatures dels proposants en cas d’unió temporal
d’empreses)
*En cas d’unió temporal d’empreses s’han de fer constar les dades de cadascun dels
representants de les empreses que concorrin a la licitació
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