Servei Jurídico-Administratiu

DECRET

Procediment obert simplificat, amb varis criteris de valoració. Adjudicació del
servei relatiu a la redacció d’Instruments de planejament urbanístic dels
municipis de Castellcir i Sobremunt (2 lots). (Exp. 2020/8894)

FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de
2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (en
endavant, Catàleg 2020), el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió
de recursos (AJG 5/2020).
2. La Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant GSHUA)
a través del Catàleg 2020 ofereix als ens locals un programa complet de cooperació en
matèria d’urbanisme, habitatge i activitats. Dins de l’àmbit de l’urbanisme ofereix, entre
d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic,
tant de planejament general com derivat.
3. En aquest context, diversos ens locals han sol.licitat a la GSHUA suport tècnic per
a la redacció i tramitació d’instruments de planejament urbanístic.
4. Mitjançant acord de la Junta de Govern núm. 183, de 30 d’abril de 2020, es van
concedir els recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i informes
per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020:
Codi XGL

Ajuntaments

Actuació

20/Y/283611

Castellcir

Pla parcial urbanístic Sector industrial

20/Y/283610

Sobremunt

Modificació puntual de les normes de
planejament urbanístics en l'àmbit del PAU1

5. En conseqüència, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, té programada la contractació del servei consistent
en la Redacció d’instruments de planejament urbanístic dels municipis de Castellcir i
Sobremunt, en 2 lots, amb un pressupost de cinquanta mil quatre-cents tretze euros
amb vint-i-dos cèntims (50.413,22 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% d’IVA per
import de deu mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb setanta-vuit cèntims
(10.586,78 EUR), resulta un import total de seixanta-un mil euros (61.000,00 EUR),
IVA inclòs, d’acord amb els 2 lots que es relacionen tot seguit:
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Lot

Ajuntaments

1

Castellcir

2

Sobremunt

Nom Actuació

Pressupost
(sense IVA)

Pla parcial urbanístic Sector
31.404,96 €
industrial
Modificació puntual de les
normes de planejament
19.008,26 €
urbanístics en l'àmbit del
PAU1

IVA
(21%)

Pressupost
(IVA inclòs)

6.595,04 €

38.000,00 €

3.991,74 €

23.000,00 €

TOTAL

61.000,00 €

6. Per decret núm. 5442, d’11 de juny de 2020, del president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals s’aprovà l’expedient
de contractació del referit servei, així com el plec de clàusules administratives (PCAP) i
el plec de prescripcions tècniques (PPT). Aquest expedient es tramita de forma
ordinària, no està subjecte a regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs
especial, i es du a terme mitjançant procediment obert simplificat amb varis criteris de
valoració.
7. El 19 de juny de 2020 es publicà la convocatòria de licitació en el Perfil de
Contractant.
8. Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les
empreses següents: DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE, SLP (Lots 1 i 2); XAVIER
SALES I ASSOCIATS, SLP ( Lots 1 i 2); TERRITORIS XLM, SCP (Lot 1); FERRAN
NAVARRO ACEBES(Lots 1 i 2); DOÑATE ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP (Lots 1 i
2); TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI, SLP (Lots 1 i 2); JOAN SOLÀ FONT (Lot
2); SOLE-ROMAN ARQUITECTES, SL (Lot 1); JOSEP MARIA FORTIÀ RIUS (Lot1) i
EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP (Lots 1 i 2).
9.

La clàusula 1.11) del PCAP estableix els criteris d’adjudicació següents:
(...)“CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (100%)

LOT 1: PLA PARCIAL URBANÍSTIC, SECTOR INDUSTRIAL DEL MUNICIPI DE
CASTELLCIR.
a) Preu ofertat ..................................................................................... fins a 40 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni
la màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació, IVA exclòs.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits
següents:


Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
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Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és
inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.

En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anterior, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta
en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment
a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en
l’article 42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament,
l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
b) Pel que fa a la composició de l’equip redactor més enllà dels mínims exigits
(fins a 24 punts)
Incorporació a l’equip redactor de perfils professionals especialitzats, més enllà dels
mínims exigits en la solvència professional, com a equip mínim, responsables de
desenvolupar els continguts propis de la seva especialitat:
-

Titulat/da habilitat/da en l’exercici professional en matèria d’infraestructures
de comunicació i serveis (o titulació equivalent), amb experiència en participació
en redacció de planejament urbanístic general o derivat, encarregat/da de
desenvolupar els treballs contractats en les matèries pròpies de la seva
especialitat i titulació, i específicament en relació amb els continguts ressenyats en
els plecs de prescripcions tècniques relatius a infraestructures de serveis i
comunicacions, aportant elements d’informació, anàlisi i diagnosi, així com criteris
de viabilitat de les propostes plantejades, ... 12 punts.
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-

Titulat/da d’economista o ADE (o titulació equivalent), amb experiència en
participació en redacció de planejament urbanístic general o derivat, encarregat/da
de desenvolupar els treballs contractats en les matèries pròpies de la seva
especialitat i titulació, i específicament en relació amb els continguts ressenyats en
els plecs de prescripcions tècniques relatius a l’avaluació econòmica i financera,
aportant elements d’informació, anàlisi i diagnosi, així com criteris de viabilitat de
les propostes plantejades, ... 12 punts.

c) Pel que fa a les millores en relació amb el format gràfic dels treballs,
addicionals als requeriments del plec de prescripcions tècniques (fins a 5 punts)
- Desenvolupament i presentació dels treballs d’anàlisi, diagnosi i ordenació en
format GIS, on s’incorpori l’anàlisi i diagnosi ambiental, social i planejament
considerant, entre d’altres, els elements de protecció, planejament, riscos,
infraestructures, activitats, connectors,... a partir del qual es desenvoluparà la
posterior regulació i ordenació... 5 punts.
d) Pel que fa a la millora de l’experiència del director de l’equip en la redacció
d’instruments de planejament anàlegs al de l’objecte del contracte, en els
darrers cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a 10 punts)
-

Director/a de l’equip: Per haver lliurat, en qualitat d’autor/a, a plena satisfacció i
dins el termini esmentat, el document d’un Planejament general o derivat (o
l’equivalent en altres marcs urbanístics diferents al d’aplicació) per a la seva
Aprovació Provisional, i haver-se assolit la seva aprovació definitiva per
l’administració competent ... 10 punts.

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.
L’instrument de planejament a valorar no podrà coincidir amb el ja acreditat pel
membre de l’equip mínim en fase de solvència.
e) Pel que fa a la millora de la formació del director de l’equip en planejament
urbanístic, en els darrers cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a 8 punts)
- Director/a de l’equip: Per haver actuat com a docent en activitats formatives
específiques de planejament urbanístic, amb un mínim de 10 hores per edició de
l’activitat formativa... 5 punts.
- Director/a de l’equip: Per haver realitzat postgraus o màsters amb mòduls
específics de planejament urbanístic... 3 punts.
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En tractar-se d’una prestació de caràcter eminentment intel·lectual, la qualitat del
treball té vinculació amb el coneixement i la formació acadèmica en relació amb els
continguts vinculats a l’objecte del contracte.
f) Pel que fa a la millora de l’experiència d’altres membres de l’equip mínim exigit
en la redacció de treballs propis de la seva especialitat associada a instruments
de planejament urbanístic, en els darrers cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a
7 punts)
- Titulat/a habilitat/da per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental
estratègica: per haver desenvolupat els treballs propis de l’avaluació ambiental
estratègica completa (o equivalent) d’un instrument de planejament urbanístic, amb
plena satisfacció i dins el termini esmentat, en la redacció i tramitació d’un
instrument de planejament urbanístic... 7 punts.
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.
L’instrument de planejament a valorar no podrà coincidir amb el ja acreditat pel
membre de l’equip mínim en fase de solvència.
g) Pel que fa a la millora de la formació d’altres membres de l’equip mínim exigit
referent a la seva especialitat associada a instruments de planejament
urbanístic, en els darrers cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a 6 punts)
- Titulat/a habilitat/da per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental
estratègica: Per haver actuat com a docent en activitats formatives de la seva
especialitat associada a instruments de planejament urbanístic, amb un mínim de
10 hores per edició de l’activitat formativa ... 4 punts.
- Titulat/a habilitat/da per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental
estratègica: Per haver realitzat postgraus o màsters amb mòduls específics de la
seva especialitat associada a instruments de planejament urbanístic... 2 punts.
En tractar-se d’una prestació de caràcter eminentment intel·lectual, la qualitat del
treball té vinculació amb el coneixement i la formació acadèmica en relació amb els
continguts vinculats a l’objecte del contracte.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
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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LOT 2: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES DE PLANEJAMENT
URBANÍSTICS EN L'ÀMBIT DEL PAU1 DEL MUNICIPI DE SOBREMUNT.
a) Preu ofertat ..................................................................................... fins a 40 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni
la màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació, IVA exclòs.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits
següents:






Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és
inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.

En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anterior, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta
en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment
a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en
l’article 42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament,
l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
b) Pel que fa a la composició de l’equip redactor més enllà dels mínims exigits
............................................................................................................. (fins a 24 punts)
Incorporació a l’equip redactor de perfils professionals especialitzats, més enllà dels
mínims exigits en la solvència professional, com a equip mínim, responsables de
desenvolupar els continguts propis de la seva especialitat:
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-

Titulat/da habilitat/da en l’exercici professional en matèria d’infraestructures
de comunicació i serveis (o titulació equivalent), amb experiència en participació
en redacció de planejament urbanístic general o derivat, encarregat/da de
desenvolupar els treballs contractats en les matèries pròpies de la seva
especialitat i titulació, i específicament en relació amb els continguts ressenyats en
els plecs de prescripcions tècniques relatius a infraestructures de serveis i
comunicacions, aportant elements d’informació, anàlisi i diagnosi, així com criteris
de viabilitat de les propostes plantejades, ... 12 punts.

-

Titulat/da en Dret (o titulació equivalent), amb experiència en participació en
planejament urbanístic general, encarregat/da de desenvolupar els treballs
contractats en les matèries pròpies de la seva especialitat i titulació, i
específicament en relació amb els continguts jurídics i procedimentals ressenyats
en els plecs de prescripcions tècniques propis de la definició i execució del
planejament urbanístic, aportant elements d’informació, anàlisi i diagnosi, així com
criteris de viabilitat jurídica de les propostes plantejades .... 12 punts.

c) Pel que fa a les millores en relació amb el format gràfic dels treballs,
addicionals als requeriments del plec de prescripcions tècniques (fins a 5 punts)
- Desenvolupament i presentació dels treballs d’anàlisi, diagnosi i ordenació en
format GIS, on s’incorpori l’anàlisi i diagnosi ambiental, social i planejament
considerant, entre d’altres, els elements de protecció, planejament, riscos,
infraestructures, activitats, connectors,... a partir del qual es desenvoluparà la
posterior regulació i ordenació... 5 punts.
d) Pel que fa a la millora de l’experiència del director de l’equip en la redacció
d’instruments de planejament anàlegs al de l’objecte del contracte, en els
darrers cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a 10 punts)
-

Director/a de l’equip: Per haver lliurat, en qualitat d’autor/a, a plena satisfacció i
dins el termini esmentat, el document d’un Planejament general o derivat (o
l’equivalent en altres marcs urbanístics diferents al d’aplicació) per a la seva
Aprovació Provisional, i haver-se assolit la seva aprovació definitiva per
l’administració competent ... 10 punts.

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.
L’instrument de planejament a valorar no podrà coincidir amb el ja acreditat pel
membre de l’equip mínim en fase de solvència.
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e) Pel que fa a la millora de la formació del director de l’equip en planejament
urbanístic, en els darrers cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a 8 punts)
- Director/a de l’equip: Per haver actuat com a docent en activitats formatives
específiques de planejament urbanístic, amb un mínim de 10 hores per edició de
l’activitat formativa... 5 punts.
- Director/a de l’equip: Per haver realitzat postgraus o màsters amb mòduls
específics de planejament urbanístic... 3 punts.
En tractar-se d’una prestació de caràcter eminentment intel·lectual, la qualitat del
treball té vinculació amb el coneixement i la formació acadèmica en relació amb els
continguts vinculats a l’objecte del contracte.
f) Pel que fa a la millora de l’experiència d’altres membres de l’equip mínim exigit
en la redacció de treballs propis de la seva especialitat associada a instruments
de planejament urbanístic, en els darrers cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a
7 punts)
- Titulat/da afí a les ciències socials: per haver desenvolupat dins el termini
esmentat els treballs propis de la seva especialitat (anàlisi sociodemogràfics,
memòria social, etc.) en la redacció i tramitació d’un instrument urbanístic (o
l’equivalent en altres marcs urbanístics diferents al d’aplicació) per a la seva
Aprovació Provisional, i haver-se assolit la seva aprovació definitiva per
l’administració competent... 7 punts.
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.
L’instrument de planejament a valorar no podrà coincidir amb el ja acreditat pel
membre de l’equip mínim en fase de solvència.
g) Pel que fa a la millora de la formació d’altres membres de l’equip mínim exigit
referent a la seva especialitat associada a instruments de planejament
urbanístic, en els darrers cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a 6 punts)

- Titulat/da afí a les ciències socials: Per haver actuat com a docent en activitats
formatives de la seva especialitat associada a instruments de planejament
urbanístic, amb un mínim de 10 hores per edició de l’activitat formativa ... 4 punts.
- Titulat/da afí a les ciències socials: Per haver realitzat postgraus o màsters amb
mòduls específics de la seva especialitat associada a instruments de planejament
urbanístic... 2 punts.
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En tractar-se d’una prestació de caràcter eminentment intel·lectual, la qualitat del
treball té vinculació amb el coneixement i la formació acadèmica en relació amb els
continguts vinculats a l’objecte del contracte.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.” (…)
10. Així́ mateix, la clàusula 1.15) del PCAP, relativa a les ofertes anormalment baixes,
estableix el següent:
(...) “En aquesta contractació, amb més d’un criteri d’adjudicació, es consideraran
ofertes anormalment baixes aquelles que compleixin, de forma acumulativa, les dues
següents condicions:
 Que en el criteri a) relatiu al “Preu” 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 els altres criteris restants s’hagi obtingut una puntuació global igual o
superior a 52 punts.

Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si
escau.” (...)
11. El 28 de juliol de 2020 es constituí la Mesa de Territori per a l’obertura del sobre
únic digital. Totes les empreses presentaren correctament documentació administrativa
assenyalada en el PCAP, I en conseqüència, la Mesa acordà, per unanimitat, admetre
totes les proposicions.
12. Respecte de les ofertes econòmiques i altres criteris avaluables de forma
automàtica el resultat va ser el següent:
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Lot 1: Castellcir

COMPOSICIÓ EQUIP.
REDACTOR MÉS ENLLÀ DELS
MÍNIMS EXIGITS
Lot 1
Pressupost 31.404,96 €
(IVA exclòs)

Preu ofertat
(IVA exclòs)

MILLORA FORMACIÓ
ALTRES MEMBRES
EQUIP

MILLORA FORMACIÓ
DIRECTOR EQUIP

Titulat/habilitat
infraestructures
comunicació i
serveis

Titulat/da
economista
o ADE

Millora
format
gràfic

Millora
exp. dir.
equip

Per
haver
actuat
com a
docent

Per haver
realitat
postgrau o
màster

Millora
experiència
altres
membres
equip

Per haver
actuat com a
docent

Per haver
realitzat
postgraus o
màsters

DOMÈNEC PARERA
ARQUITECTE, SLP
XAVIER SALES I
ASSOCIATS, SLP

28.000.00 €

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

SI

NO

SI

22.297,52 €

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

TERRITORIS XLM, SCP

28.000,00 €

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

FERRAN NAVARRO
ACEBES
DOÑATE ARQUITECTES
ASSOCIATS, SLP
TALLER
D’ARQUITECTURA I
TERRITORI, SLP
SOLE-ROMAN
ARQUITECTES,
JOSEP MARIA FORTIÀ
RIUS
EDUARD FENOY I
ASSOCIATS, SLP

28.264,00 €

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

21.983,47 €

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

27.000,00 €

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

25.123,97 €

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

24.999,00 €

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

26.662,81 €

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI
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COMPOSICIÓ EQUiP.
REDACTOR MÉS ENLLÀ DEL
MÍNIMS EXIGITS

EMPRESES
Lot 1

DOMÈNEC PARERA
ARQUITECTE, SLP
XAVIER SALES I
ASSOCIATS, SLP
TERRITORIS XLM,
SCP
FERRAN NAVARRO
ACEBES
DOÑATE
ARQUITECTES
ASSOCIATS, SLP
TALLER
D’ARQUITECTURA I
TERRITORI, SLP
SOLE-ROMAN
ARQUITECTES,
JOSEP MARIA
FORTIÀ RIUS
EDUARD FENOY I
ASSOCIATS, SLP

Punts
Punts
millora
millora
exp. del
format
dir.
gràfic
equip

MILLORA
MILLORA
FORMACIÓ
FORMACIÓ ALTRES
DIRECTOR
MEMBRES EQUIP
EQUIP
Punts
Punts
Punts
Punts
Punts per
per
millora
per haver
per haver
haver
Punts
haver experiència
actuat
actuat
realitzat
millores i
realitat
altres
com a
com a
postgraus experiència
postgrau membres
docent
docent
o màsters
o màster equip

Punts preu

Punts
titulat/habilitat
Infraestructures
comunicació i
serveis

Punts
titulat/da
economista
o ADE

14,46

-

-

5

10

-

-

7

-

2

24

38,46

38,67

12

12

5

10

-

3

7

4

2

55

93,67

14,46

12

12

5

10

-

-

7

4

2

52

66,46

13,34

12

12

5

10

5

3

7

4

2

60

73,34

40,00

12

12

5

10

-

-

7

4

2

52

92,00

18,70

12

12

5

10

5

3

7

-

-

54

72,70

26,67

12

-

5

10

-

-

7

4

2

40

66,67

27,20

12

12

5

10

5

3

7

4

2

60

87,20

20,13

12

12

5

10

-

3

7

4

2

55

75,13
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El llindar per la presumpció d’oferta anormalment baixa se situà en 23.233,08 €, i més
de 52 punts en la resta de criteris automàtics. La Mesa comprovà que l’empresa
XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP es trobà en presumpció d’anormalitat i proposà
l’adjudicació a favor de l’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP, per ser la seva
oferta que té millor relació qualitat preu. Així mateix, acordà sol·licitar la documentació
justificativa de la baixa anormal, així com també, al classificat en segon lloc l’empresa
DOÑATE ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP.
La Mesa establí l’ordre de classificació següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DOÑATE ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
JOSEP MARIA FORTIÀ RIUS
EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP
FERRAN NAVARRO ACEBES
TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI, SLP
SOLE-ROMAN ARQUITECTES, SL
TERRITORIS XLM, SCP
DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE, SLP
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Lot 2: Sobremunt

COMPOSICIÓ EQUiP.
REDACTOR MÉS ENLLÀ DEL
MÍNIMS EXIGITS
Lot 2
Pressupost 19.008,26 €
(IVA exclòs)

Preu ofertat
(IVA exclòs)

MILLORA FORMACIÓ
DIRECTOR EQUIP

Titulat/habilitat
infraestructures
comunicació i
serveis

Titulat/da
economista
o ADE

Millora
format
gràfic

Millora
exp. del
dir. equip

Per
haver
actuat
com a
docent

Per haver
realitat
postgrau o
màster

MILLORA FORMACIÓ
ALTRES MEMBRES DE
L’EQUIP
Millora
experiència
altres
membres
equip

Per haver
actuat com a
docent

Per haver
realitzat
postgraus o
màsters

DOMÈNEC PARERA
ARQUITECTE, SLP
XAVIER SALES I
ASSOCIATS, SLP
FERRAN NAVARRO
ACEBES
DOÑATE ARQUITECTES
ASSOCIATS, SLP
TALLER
D’ARQUITECTURA I
TERRITORI, SLP

17.000.00 €

NO

SI

SÍ

SÍ

NO

NO

SI

NO

NO

14.066,11 €

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

17.107,00 €

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

14.256,20 €

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

18.000,00 €

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

JOAN SOLÀ FONT

12.355,20 €

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

EDUARD FENOY I
ASSOCIATS, SLP

16.138,01 €

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI
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COMPOSICIÓ EQUiP.
REDACTOR MÉS ENLLÀ
DELS MÍNIMS EXIGITS

MILLORA
FORMACIÓ
DIRECTOR
EQUIP
Punts
Punts
Punts
Punts
Punts
per
millora
per haver
millora millora
haver experiència
actuat
format exp. dir.
realitat
altres
com a
gràfic
equip
postgrau membres
docent
o màster de l'equip

MILLORA
FORMACIÓ ALTRES
MEMBRES DE
L’EQUIP

Punts
titulat/ habilitat
infraestructures
comunicació i
serveis

Punts
titulat/da
economista
o ADE

12,07

-

12

5

10

-

-

7

-

-

34

46,07

29,71

12

12

5

10

-

3

7

-

2

51

80,71

11,43

12

12

5

10

5

3

7

4

2

60

71,43

28,57

12

12

5

10

-

-

7

-

-

46

74,57

6,06

12

12

5

10

5

3

7

-

-

54

60,06

JOAN SOLÀ FONT

40,00

12

12

5

10

5

3

7

4

2

39

79,00

EDUARD FENOY I
ASSOCIATS, SLP

17,26

12

12

5

10

-

3

7

4

2

55

72,26

EMPRESES
Lot 2

DOMÈNEC PARERA
ARQUITECTE, SLP
XAVIER SALES I
ASSOCIATS, SLP
FERRAN NAVARRO
ACEBES
DOÑATE
ARQUITECTES
ASSOCIATS, SLP
TALLER
D’ARQUITECTURA I
TERRITORI, SLP

Punts
preu
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El llindar per la presumpció d’oferta anormalment baixa se situà en 13.638,38 €, i més
de 52 punts en la resta de criteris automàtics i per tant, no existint cap oferta en baixa
anormal, la Mesa proposà l’adjudicació del Lot 2 a l’empresa XAVIER SALES I
ASSOCIATS, SLP, per ser la seva oferta la que té millor relació qualitat preu.
La Mesa establí l’ordre de classificació per a la resta d’empreses següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JOAN SOLÀ FONT
DOÑATE ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP
FERRAN NAVARRO ACEBES
TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI, SLP
DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE, SLP

13. Pel que fa al Lot 2, el 29 de juliol de 2020 es requerí a l’empresa XAVIER SALES
I ASSOCIATS, SLP perquè presentés la documentació que s’especifica en la clàusula
1.18 del PCAP que regula aquesta contractació.
14. L’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP va presentar la documentació
sol·licitada l’1 d’agost de 2020. La documentació relativa a la solvència professional es
va trametre al Servei d’Urbanisme el 3 d’agost de 2020, per tal que emetés l’informe
corresponent.
15. El Servei d’Urbanisme emeté un informe, signat el 7 de setembre de 2020,
mitjançant el qual manifestà que l’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP,
mitjançant el qual sol·licità informació complementària. A continuació es transcriu, en
la part que interessa, el referit informe:
(…) “Analitzada la documentació presentada pel licitador XAVIER SALES I
ASSOCIATS, SLP en el marc de la contractació d’aquest servei, es constaten algunes
mancances o insuficiències que cal esmenar, per tal de poder informar que es
compleix la solvència professional o tècnica requerida:
Pel que fa als serveis o treballs realitzats per l’empresa:
o No s’aporta cap certificat acreditatiu al respecte
o Tal com es ressenya a la clàusula 1.10 del PCAP, cal acreditar
documentalment, amb aportació dels certificats corresponents, els serveis o
treballs d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte, en el curs de com a màxim els últims tres anys, per un import mínim
equivalent al 40% del VEC dels lots als que es presenti, en algun dels tres (3)
exercicis esmentats:
-

quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic,
cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent
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-

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 acompanyada
dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació

Pel que fa a l’experiència de l’equip professional: director de l’equip
o No s’aporta cap certificat acreditatiu de la seva participació en la redacció d’un
instrument de planejament urbanístic fins a l’aprovació definitiva en els darrers
cinc anys, en qualitat d’autor o coautor.
o Tal com
es ressenya a la clàusula 1.10 del PCAP, cal acreditar
documentalment, amb aportació de certificat emès per l’entitat contractant de
l’instrument de planejament que justifica l’experiència mínima requerida, on
pugui verificar-se els diferents aspectes objecte de valoració:
-

quant 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,
cal aportar certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests
treballs/serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant declaració
signada pel representant legal de l’empresa licitadora

-

si la participació de l’autor o coautor (autoria compartida o autoria
individual d’una part del treball) no prové directament de l’entitat
contractant, sinó per encàrrec derivat dde l’equip contractat, caldrà
aportar escrit signat per l’equip contractat i per l’autor o coautor on
s’acrediti la seva participació i on pugui verificar-se els diferents
aspectes objecte de valoració.” (...)

16. Per la qual cosa, el mateix 8 de setembre de 2020 és requerí novament a
l’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP, per tal que aportés la documentació
necessària amb l’objecte d’esmenar les mancances detectades.
17. L’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP va presentar la documentació el
10 de setembre de 2020, la qual va ser tramesa al Servei d’Urbanisme el mateix dia,
per tal que emetés l’informe corresponent.
18. El Servei d’Urbanisme emeté un informe, signat el 16 de setembre de 2020, pel
qual manifestà que l’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP compleix amb la
solvència professional requerida.
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19. Pel que fa al Lot 1, mitjançant sengles escrits tramesos el 29 de juliol de 2020 es
donà audiència a les empreses XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP i DOÑATE
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, per tal que formulessin les al·legacions o
consideracions que creguessin convenients per justificar les baixes anormals i la
viabilitat de les seves propostes.
20. El 31 de juliol de 2020 l’empresa DOÑATE ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP va
presentar la justificació de la seva oferta econòmica, la qual va ser tramesa al Servei
d’Urbanisme el mateix dia.
21. L’1 d’agost de 2020 l’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP va presentar la
justificació de la seva oferta econòmica, la qual va ser tramesa al Servei d’Urbanisme
el 3 d’agost de 2020.
22. El Servei d’Urbanisme emeté un informe, signat el 8 de setembre de 2020,
mitjançant el qual, una vegada analitzada la documentació presentada per l’esmentada
empresa constatà algunes qüestions pendents d’aclariments. A continuació es
transcriu la part que interessa del citat informe.
“(...) Informe d’avaluació de la justificació d’oferta anormalment baixa relativa a la
licitació del servei de “Redacció d’instrument de planejament urbanístic del municipi de
Castellcir”.
Analitzada la documentació presentada pel licitador XAVIER SALES I ASSOCIATS,
SLP en el marc de la contractació d’aquest servei, es constaten algunes qüestions
pendents d’aclariment:
En relació als barems del Col·legi d’Arquitectes, utilitzats com a referència dels
costos del compliment de la prestació
o Cal aclarir l’aplicació dels referits barems, en relació als honoraris mínims
establerts, a la utilització correcta de la taula i dels coeficients integrants de la
formula de càlcul, al desenvolupament de totes les fases de tramitació del pla
(fins el text refós posterior a l’aprovació definitiva), a la participació d’altres
professionals més enllà de l’arquitecte superior, i al desenvolupament de tots
els treballs i estudis complementaris indentificats en el Plec de Prescripcions
Tècniques.
En relació a la informació aportada d’un altre instrument de planejament realitzat
prèviament, utilitzat per a justificar la viabilitat pràctica de l’oferta presentada
o Cal aclarir que la realització del referit treball fou satisfactòria per a
l’administració/entitat contractant, i amb compliment dels requeriments legals
d’aplicació (en matèria laboral, professional, etc.).
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o Cal justificar la plena correspondència entre el contingut del treball referenciat i
el treball objecte de licitació, pel que fa a fases de treball, composició de
l’equip, treballs complementaris, etc. O, en cas contrari, justificar el diferencial
de costos que representa.
o Cal justificar l’existència d’un criteri de mera proporcionalitat aritmètica
(exclusivament en base a la superfície de l’àmbit d’actuació i independentment
de qualsevol altra característica) en els costos de redacció dels dos plans
urbanístics (el referenciat i l’objecte de licitació). O, en cas contrari, justificar el
diferencial de costos que representa.” (...)
23. El 14 de setembre de 2020 l’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP va
donar resposta al requeriment, la qual va ser tramesa al Servei d’Urbanisme el mateix
dia.
24. El Servei d’Urbanisme emeté un informe, signat el 23 de setembre de 2020, el
qual s’adjunta a aquest decret, pel qual s’acceptà les justificacions de les baixes
anormals presentades per les empreses XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP i
DOÑATE ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, i es proposà com a adjudicatària del Lot 1
a l’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP, per ser la seva oferta la que té millor
relació qualitat preu.
25. La Mesa de Territori en sessió celebrada el 29 de setembre de 2020, i d’acord
amb el referit informe del Servei d’Urbanisme prengué coneixement del mateix.
26. L’1 d’octubre de 2020 es requerí a l’empresari l’empresa XAVIER SALES I
ASSOCIATS, SLP perquè presentés la documentació que s’especifica en la clàusula
1.18 del PCAP que regula aquesta contractació.
27. L’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP va presentar la documentació el 8
d’octubre de 2020. La documentació relativa a la solvència professional es va trametre
al Servei d’Urbanisme el 9 d’octubre de 2020, per tal que emetés l’informe
corresponent.
28. El Servei d’Urbanisme emeté un informe, signat el 14 d’octubre de 2020,
mitjançant el qual sol·licità informació complementària. A continuació es transcriu, en
la part que interessa, el referit informe:
(…) “Analitzada la documentació presentada pel licitador XAVIER SALES I
ASSOCIATS, SLP en el marc de la contractació d’aquest servei, es constaten algunes
mancances o insuficiències que cal esmenar, per tal de poder informar que es
compleix la solvència professional o tècnica requerida:
Pel que fa la composició de l’equip professional:
o

No s’aporta acreditació de la participació d’un equip professional (equip mínim
exigit) diferenciat del Lot 2 que li ha sigut adjudicat
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Tal com es ressenya a la clàusula 1.10 del PCAP, cas que un mateix licitador
resulti proposat com adjudicatari de més d’un lot (se li ha adjudicat el Lot 2),
haurà d’acreditar la participació en cada lot d’un equip professional (equip
mínim exigit) diferenciat.
Tal com es ressenya a la clàusula 2.11 del PCAP, no s’admet la
subcontractació de les tasques pròpies del director del treball, per ser
atribucions indelegables en el desenvolupament del contacte.
Pel que fa a l’experiència de l’equip professional: Titulat/da habilitat/da per a la
redacció dels documents d’avaluació ambiental estratègica
o

No s’aporta cap certificat acreditatiu de la seva participació en la redacció dels
treballs propis de l’avaluació ambiental estratègica completa (o equivalen) d’un
instrument de plantejament urbanístic fins a l’aprovació definitiva en els darrers
cinc anys, en qualitat d’autor o coautor.
Tal com es ressenya a la clàusula 1.10 del PCAP, cal acreditar
documentalment, amb aportació de certificat emès per l’entitat contractant de
l’instrument de planejament que justifica l’experiència mínima requerida, on
pugui verificar-se els diferents aspectes objectes de valoració:
-

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,
cal aportar 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.

-

Si la participació de l’autor o coautor (autoria compartida o autoria
individual d’una part del treball) no prové directament de l’entitat
contractant, sinó per encàrrec derivat de l’equip contractat, caldrà
aportar escrit signat per l’equip contractat i per l’autor o coautor on
s’acrediti la seva participació i on pugui verificar-se els diferents
aspectes objecte de valoració.
(...)”

29. Per la qual cosa, el 15 d’octubre de 2020 és requerí novament a l’empresa
XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP, per tal que aportés la documentació necessària
amb l’objecte d’esmenar les mancances detectades.
30. L’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP va presentar la documentació el
19 d’octubre de 2020, la qual va ser tramesa al Servei d’Urbanisme el mateix dia, per
tal que emetés l’informe corresponent.
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31. El Servei d’Urbanisme emeté un informe, signat el 20 d’octubre de 2020, relatiu a
la solvència professional de l’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP dels dos
lots, el qual es transcriu a continuació:
“Informe de solvència professional o tècnica, emès en el marc del procediment obert
simplificat per a la contractació de la redacció del Pla parcial urbanístic, sector
industrial del municipi de Castellcir (Lot 1) i la Modificació puntual de les normes de
planejament urbanístic en l’àmbit de PAU 1 al municipi de Sobremunt (Lot 2).
El licitador XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP ha sigut proposat com adjudicatari
dels dos lots d’aquest procediment obert simplificat, havent d’acreditar la participació
en cada lot d’un equip professional (equip mínim) diferenciat. En la documentació
presentada pel licitador per tal d’acreditar la solvència professional o tècnica requerida
del lot 1 s’ha vist obligat a modificar l’equip professional del lot 2 per tal de poder
complir l’esmentada participació diferenciada.
Analitzada la darrera documentació presentada pel licitador XAVIER SALES I
ASSOCIATS, SLP referent als dos lots en el marc de la contractació d’aquest servei,
s’informa que compleix la solvència professional o tècnica requerida en els dos lots.
Aquest informe substitueix l’anterior informe de solvència professional o tècnica del Lot
2, Modificació puntual de les normes de planejament urbanístics en l'àmbit del PAU1
del municipi de Sobremunt, de data 16 de setembre de 2020.”
32. D’acord amb el decret núm. 5442, d’11 de juny de 2020, la despesa pluriennal
derivada d’aquesta contractació de seixanta-un mil euros (61.000,00 EUR), IVA inclòs,
es va fer efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22782 i amb
la distribució d’anualitats següents:

1

Castellcir

Pressupost
(IVA inclòs)
38.000,00 €

2

Sobremunt

23.000,00 €

Lot

Ajuntament

Exercici
2020
5.700,00 €

Exercici
2021
5.700,00 €

Exercici
2022
11.400,00 €

Exercici
2023
15.200,00 €

3.450,00 €

12.650,00 €

6.900,00 €

--

Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a la citada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis
2021, 2022 i 2023.
33. Cal ajustar comptablement les consignacions pressupostàries aprovades pel decret
núm. 5442, d’11 de juny de 2020, per adequar-les a la baixa d’adjudicació, de conformitat
amb el detall següent:
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Lot

Ajuntament

1

Castellcir

2

Sobremunt

Exercici
2020
-1.653,00 €

Exercici
2021
-1.653,00 €

Exercici
2022
-3.306,00 €

-897,00 €

-3.289,00 €

-1.794,01 €

Exercici
Total
2023
-4.408,00 € -11.020,00 €
--

-5.980,01 €

34. La disposició de la despesa pluriennal corresponent a l’adjudicació que es proposa,
per un import de quaranta-tres mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-nou
cèntims (43.999,99 EUR), IVA inclòs, s’ha d’imputar amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i anualitats següents:

Lot

Ajuntament

1

Castellcir

2

Sobremunt

Pressupost
Exercici
(IVA inclòs)
2020
26.980,00 € 4.047,00 €

Exercici
2021
4.047,00 €

Exercici
2022
8.094,00 €

17.019,99 € 2.553,00 €

9.361,00 €

5.105,99 €

Exercici
2023
10.792,00 €
--

Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis
2021, 2022 i 2023.

FONAMENTS DE DRET
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
2. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 159 i
concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
3. De conformitat amb la clàusula 1.15 del PCAP, les ofertes presentades pels
empresaris admesos en aquest procés de contractació per al Lot 2 no eren
anormalment baixes.
4. La despesa pluriennal va ser aprovada tot d’acord amb el que estableix l’article 174
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la
condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en el pressupost esmentat.
5. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquesta resolució en el president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, en virtut del que disposa l'apartat 4.2.1.a.1) de la
Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la
Presidència núm. 14600, de 16 de desembre de 2019, publicada en el BOPB el 19 de
desembre de 2019.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ

Primer.- ADJUDICAR la contractació del servei consistent en la redacció
d’Instruments de planejament urbanístic dels municipis de Castellcir i
Sobremunt (2 lots), de conformitat amb la Mesa de Territori celebrada el 28 de juliol
de 2020, a l’empresa XAVIER SALES I ASSOCIATS, SLP, amb NIF B-64360282, pels
imports que és detallen a continuació:


Lot 1: Castellcir (empresa incursa inicialment en baixa anormal), per un import de
vint-i-dos mil dos-cents noranta-set euros amb cinquanta-dos cèntims
(22.297,52 EUR) i l’IVA al 21%, de quatre mil sis-cents vuitanta-dos euros amb
quaranta-vuit cèntims (4.682,48 EUR), resultant un import total de vint-i-sis mil
nou-cents vuitanta euros (26.980,00 EUR), d’acord amb la seva oferta i les
millores sobre els requisits tècnics mínims exigits que ha proposat l’empresa i que
han estat valorades.



Lot 2: Sobremunt (empresa no incursa en baixa anormal) per un import de
catorze mil seixanta-sis euros amb onze cèntims (14.066,11 EUR) i l’IVA al
21%, de dos mil nou-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-vuit cèntims
(2.953,88 EUR), resultant un import total de disset mil dinou euros amb
noranta-nou euros (17.019,99 EUR), d’acord amb la seva oferta i les millores
sobre els requisits tècnics mínims exigits que ha proposat l’empresa i que han
estat valorades.

Segon.- AJUSTAR comptablement les consignacions pressupostàries de la despesa
plurianual aprovada pel decret núm. 5442, d’11 de juny de 2020, per adequar-les a la
baixa d’adjudicació, de conformitat amb el detall següent:

Lot

Ajuntament

1

Castellcir

2

Sobremunt

Exercici
2020
-1.653,00 €

Exercici
2021
-1.653,00 €

Exercici
2022
-3.306,00 €

-897,00 €

-3.289,00 €

-1.794,01 €

Exercici
Total
2023
-4.408,00 € -11.020,00 €
--

-5.980,01 €

Tercer.- DISPOSAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de
quaranta-tres mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-nou cèntims
(43.999,99 EUR), IVA inclòs la qual es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50300/15100/22782 distribuïda en les anualitats següents:
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1

Castellcir

Pressupost
(IVA inclòs)
26.980,00 €

2

Sobremunt

17.019,99 €

Lot

Ajuntament

Exercici
2020
4.047,00 €

Exercici
2021
4.047,00 €

Exercici
2022
8.094,00 €

Exercici
2023
10.792,00 €

2.553,00 €

9.361,00 €

5.105,99 €

--

Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a la citada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis
2021, 2022 i 2023.
Quart.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la Mesa de Territori, d’acord amb el detall següent:


Lot 1: Castellcir
EMPRESES



1

DOÑATE ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP

2

JOSEP MARIA FORTIÀ RIUS

3

EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP

4

FERRAN NAVARRO ACEBES

5

TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI, SL

6

SOLE-ROMAN ARQUITECTES, SL

7

TERRITORIS XLM, SCP

8

DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE, SLP
Lot 2: Sobremunt
EMPRESES

1 JOAN SOLÀ FONT
2 DOÑATE ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
3 EDUARD FENOY I ASSOCIATS, SLP
4 FERRAN NAVARRO ACEBES
5 TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI, SLP
6 DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE, SLP
Cinquè.- COMUNICAR a l’adjudicatari dels dos lots que, dins el termini de 15 dies
hàbils següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de
formalitzar els respectius contractes.
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Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als participants en aquest procediment de
contractació i al Ajuntaments de Castellcir i Sobremunt, i PUBLICAR l’adjudicació del
contracte en el Perfil de Contractant.
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil de Contractant.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2020/0008894
GER. SERVEIS D'HABITATGE, URB. I ACT.
Ger. Serveis d'Habitatge, Urb. i Act.
D0506SE27 Serveis obert simplificat
Decret contractació adjudicació instruments planejament urbanístic Castellcir
Sobremunt
Procediment obert simplificat, amb varis criteris de valoració. Adjudicació del
servei relatiu a la redacció d'Instruments de planejament urbanístic dels
municipis de Castellcir i Sobremunt (2 lots)

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable -

Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

XAVIER SALES I ASSOCIATS S.L.P. - B64360282
2002900650 - -5.980,01€ IVA inclòs
2002900649 - -11.020,00€ IVA inclòs
2003003981 - 43.999,99€ IVA inclòs
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr
Ser. Jurídico-Administratiu
Ser. Urbanisme
Intervenció General
SSC/SMC/UADC/MM 37404
D 5442/2020

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei CPISR-1 C Maria Xalabarder Aulet
Promotor
Intervenció General
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana
President/a delegat d'àrea

TCAT P Pere Pons Vendrell

Secretària General

Petra Mahillo Garcia (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
21/10/2020, 09:11

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Resol

22/10/2020, 14:53
23/10/2020, 23:19

24/10/2020, 09:03
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Documents vinculats
Informe(eb230116def7f0dcee80)
Perfil

Signatari

Data signatura

Cap del Servei d'Urbanisme

CPISR-1 C Ferran Barba Boada

23/09/2020, 15:16
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Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals
Gerència de Serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats
Recinte Escola Industrial. Edifici del Rellotge
Comte d’Urgell, 187 – 08036 Barcelona
Tel. 934 022 890
gs.hua@diba.cat – www.diba.cat

EXPEDIENT

Redacció d’Instruments de planejament urbanístic dels
municipis de Castellcir i Sobremunt (2 LOTS)

DOCUMENT

Informe avaluació justificació oferta sotmesa a presumpció
d’anormalitat del Lot 1

PROCEDIMENT

Contracte de serveis – Procediment obert simplificat –
Adjudicació per lots

Codi d’expedient

2020/0008894

En el marc del procediment d’adjudicació obert simplificat, mitjançant l’aplicació de
varis criteris de valoració automàtics, per a la contractació per lots del servei per a la
redacció d’Instruments de planejament urbanístic dels municipis de Castellcir i
Sobremunt (2 LOTS), amb un pressupost de cinquanta mil quatrecents tretze euros
amb vint-i-dos cèntims (50.413,22 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% d’IVA per
import de deu mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb setanta-vuit cèntims (10.586,78
EUR), resulta un import total de seixanta-un mil euros (61.000,00 EUR), IVA inclòs,
desglossat d’acord amb els 2 lots que es relacionen tot seguit:

1.- OBERTURA I VALORACIÓ DE PROPOSICIONS (mesa de contractació
28/07/2020)
En data 28 de juliol de 2020, es reuneix la Mesa de Territori amb l'objecte de procedir a
l'obertura del sobre únic digital i la qualificació de les propostes, en base a les
proposicions presentades pels licitadors al procediment obert simplificat amb varis criteris
de valoració automàtics, d’acord amb l’anunci publicat en el Perfil del Contractant de la
Diputació de Barcelona el dia 19 de juny del 2020.
En aquest informe només es farà referència exclusivament al LOT 1.
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1.1. Licitadors presentats
Durant el termini assenyalat per a la presentació d’ofertes, que finalitzava el 9 de juliol de
2020, han presentat oferta al LOT 1 les següents empreses:
1.- Domènec Parera arquitecte, SLP
2.- Xavier Sales i Associats, SLP
3.- Territoris XLM, SCP
4.- Ferran Navarro Acebes
5.- Doñate arquitectes associats, SLP
6.- Taller d’Arquitectura i Territori, SLP
7.- Sole-Roman arquitectes, SL
8.- Josep Maria Fortià Rius
9.- Eduard Fenoy i associats, SLP

1.2. Criteris de valoració
La clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), estableix
els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició
relació qualitat-preu.
Els criteris esmentats són els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació
que es detalla per a cadascun d’aquests:
“CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (100%)

a) Preu ofertat
........................................................................
............. fins a 40 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no
s’assigni la màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació, IVA exclòs.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits
següents:

Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eb230116def7f0dcee80 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 2

Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals
Gerència de Serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats
Recinte Escola Industrial. Edifici del Rellotge
Comte d’Urgell, 187 – 08036 Barcelona
Tel. 934 022 890
gs.hua@diba.cat – www.diba.cat

Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per
al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior
en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals,
es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anterior, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta
en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin
individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes
establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte,
únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.

b) Pel que fa a la composició de l’equip redactor més enllà dels mínims exigits
........................................................................................... (fins a 24 punts)
Incorporació a l’equip redactor de perfils professionals especialitzats, més enllà els
mínims exigits en la solvència professional, com a equip mínim, responsables de
desenvolupar els continguts propis de la seva especialitat:
- Titulat/da habilitat/da en l’exercici professional en matèria d’infraestructures de
comunicació i serveis (o titulació equivalent), amb experiència en participació
en redacció de planejament urbanístic general o derivat, encarregat/da de
desenvolupar els treballs contractats en les matèries pròpies de la seva
especialitat i titulació, i específicament en relació amb els continguts ressenyats
en els plecs de prescripcions tècniques relatius a infraestructures de serveis i
comunicacions, aportant elements d’informació, anàlisi i diagnosi, així com
criteris de viabilitat de les propostes plantejades, ... 12 punts.
- Titulat/da d’economista o ADE (o titulació equivalent), amb experiència en
participació en redacció de planejament urbanístic general o derivat,
encarregat/da de desenvolupar els treballs contractats en les matèries pròpies
de la seva especialitat i titulació, i específicament en relació amb els continguts
ressenyats en els plecs de prescripcions tècniques relatius a l’avaluació
econòmica i financera, aportant elements d’informació, anàlisi i diagnosi, així
com criteris de viabilitat de les propostes plantejades, ... 12 punts.
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c) Pel que fa a les millores en relació amb el format gràfic dels treballs, addicionals
als requeriments del plec de prescripcions tècniques (fins a 5 punts)
- Desenvolupament i presentació dels treballs d’anàlisi, diagnosi i ordenació en
format GIS, on s’incorpori l’anàlisi i diagnosi ambiental, social i planejament
considerant, entre d’altres, els elements de protecció, planejament, riscos,
infraestructures, activitats, connectors,... a partir del qual es desenvoluparà la
posterior regulació i ordenació... 5 punts.
d) Pel que fa a la millora de l’experiència del director de l’equip en la redacció
d’instruments de planejament anàlegs al de l’objecte del contracte, en els darrers
cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a 10 punts)
- Director/a de l’equip: Per haver lliurat, en qualitat d’autor/a, a plena satisfacció
i dins el termini esmentat, el document d’un Planejament general o derivat (o
l’equivalent en altres marcs urbanístics diferents al d’aplicació) per a la seva
Aprovacio Provisional, i haver-se assolit la seva aprovació definitiva per
l’administració competent ... 10 punts.
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.
L’instrument de planejament a valorar no podrà coincidir amb el ja acreditat pel
membre de l’equip mínim en fase de solvència.
e) Pel que fa a la millora de la formació del director de l’equip en planejament
urbanístic, en els darrers cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a 8 punts)
- Director/a de l’equip: Per haver actuat com a docent en activitats formatives
específiques de planejament urbanístic, amb un mínim de 10 hores per edició
de l’activitat formativa... 5 punts.
- Director/a de l’equip: Per haver realitzat postgraus o màsters amb mòduls
específics de planejament urbanístic... 3 punts.
En tractar-se d’una prestació de caràcter eminentment intel·lectual, la qualitat del
treball té vinculació amb el coneixement i la formació acadèmica en relació amb
els continguts vinculats a l’objecte del contracte.
f) Pel que fa a la millora de l’experiència d’altres membres de l’equip mínim exigit
en la redacció de treballs propis de la seva especialitat associada a instruments de
planejament urbanístic, en els darrers cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a 7
punts)
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- Titulat/a habilitat/da per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental
estratègica: per haver desenvolupat els treballs propis de l’avaluació ambiental
estratègica completa (o equivalent) d’un instrument de planejament urbanístic,
amb plena satisfacció i dins el termini esmentat, en la redacció i tramitació d’un
instrument de planejament urbanístic... 7 punts.
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.
L’instrument de planejament a valorar no podrà coincidir amb el ja acreditat pel
membre de l’equip mínim en fase de solvència.
g) Pel que fa a la millora de la formació d’altres membres de l’equip mínim exigit
referent a la seva especialitat associada a instruments de planejament urbanístic,
en els darrers cinc anys (del 2015 en endavant) (fins a 6 punts)
- Titulat/a habilitat/da per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental
estratègica: Per haver actuat com a docent en activitats formatives de la seva
especialitat associada a instruments de planejament urbanístic, amb un mínim
de 10 hores per edició de l’activitat formativa ... 4 punts.
- Titulat/a habilitat/da per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental
estratègica: Per haver realitzat postgraus o màsters amb mòduls específics de
la seva especialitat associada a instruments de planejament urbanístic... 2
punts.
En tractar-se d’una prestació de caràcter eminentment intel·lectual, la qualitat del
treball té vinculació amb el coneixement i la formació acadèmica en relació amb
els continguts vinculats a l’objecte del contracte.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte
a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els
termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.”
L’apartat 1.15 del PCAP especifica el següent respecte les ofertes anormalment
baixes:
“1.15) Ofertes anormalment baixes
En aquesta contractació, amb més d’un criteri d’adjudicació, es consideraran ofertes
anormalment baixes aquelles que compleixin, de forma acumulativa, les dues
següents condicions:
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 Que en el criteri a) relatiu al “Preu” 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 els altres criteris restants s’hagi obtingut una puntuació global igual o
superior a 52 punts.
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les
ofertes, si escau.”

1.3. Contingut de les ofertes presentades pels licitadors al Lot 1
Havent procedit a l’obertura d’ofertes per a l’adjudicació, el detall de les empreses
presentades, el contingut de les ofertes i la seva qualificació, d’acord amb el que
estableix la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) es
recull en el quadre següent:

LOT 1: CASTELLCIR. PPT LICITACIÓ= 31.404,96 €

Nom empresa
DOMÈNEC PARERA
ARQUITECTE SLP

Nom empresa
XAVIER SALES I
ASSOCIATS S.L.P.

28.000,00

IMPORT

Nom empresa

Territorisxlm SCP

22.297,52

Nom empresa

Ferran Navarro Acebes

28.000,00

Nom empresa
Doñate arquitectes
associats, SLP

28.264,00

21.983,47

Nom empresa
TALLER
D'ARQUITECTURA I
TERRITORI SLP

27.000,00

Nom empresa
sole-roman arquitectes
sl

25.123,97

Nom empresa
Josep Maria Fortià
Rius

24.999,00

Nom empresa
Eduard Fenoy i
Associats, SLP

26.662,81

B COMPOSICIÓ EQUIP REDACTOR MÉS ENLLÀ DELS MÍNIMS EXIGITS

Titulat/da habilitat/da en l’exercici professional en matèria d’infraestructures de comunicació i
serveis (o titulació equivalent), amb experiència en participació
b1 en redacció de planejament urbanístic general o derivat

no

si

si

si

si

si

si

si

si

Titulat/da d’economista o ADE (o titulació equivalent), amb experiència en participació en redacció de
b2 planejament urbanístic general o derivat,

no

si

si

si

si

si

no

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

d1 derivatper a la seva aprovació provisional i haver-se assolit l'aprov. Definitiva

si

si

si

si

si

si

si

si

si

MILLORA formació DIRECTOR EQUIP en planejament
E urbanístic, en els darrers 5 anys
Per haver actuat com a docent en activitats formatives
específiques de planejament urbanístic, amb un mínim de 10 hores per edició de
E1 l’activitat formativa

no

no

no

si

no

si

no

si

no

no

si

no

si

no

si

no

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

no

si

si

si

si

no

si

si

si

si

si

si

si

si

no

si

si

si

C MILLORES FORMAT GRÀFIC DELS TREBALLS
C1 Presentació AiD i ordenació en format GIS
D MILLORA EXPERIÈNCIA DEL DIRECTOR DE L'EQUIP

Haver lliurat, qualitat autor, document d'un instrument de planejament urbanístic general o

E2

Per haver realitzat postgraus o màsters amb mòduls
específics de planejament urbanístic..

F MILLORA EXPERIÈNCIA ALTRES MEMBRES DE L'EQUIP

Titulat/a habilitat/da per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental : estratègica:: haver
desenvolupat treballs propis de l'avaluació ambiental estratègica completa d'un instrument de
F1 planejament urbanístic

MILLORA formació ALTRES MEMBRES EQUIP en planejament
G urbanístic, en els darrers 5 anys
Per haver actuat com a docent en activitats formatives
específiques de planejament urbanístic, amb un mínim de 10 hores per edició de
G1 l’activitat formativa

G2

Per haver realitzat postgraus o màsters amb mòduls
específics de planejament urbanístic... 3 punts
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Una vegada valorades les ofertes, es va establir l’ordre de classificació que es detalla
a continuació, proposant adjudicatària per al LOT 1 a l’empresa Xavier Sales i
Associats, S.L.P, empresa en baixa anormal. Es condiciona l’adjudicació a la
justificació de la baixa de la seva oferta.

Punts de preu

punts millores i
experiència

Total punts

Ordre de classificació

Xavier Sales i associats, SLP.

38,67

55

93,67

1

Doñate arquitectesassociats, SLP

40,00

52

92,00

2

Josep Maria FortiàRius

27,20

60

87,20

3

Eduard Fenoy iAssociats, SLP

20,13

55

75,13

4

Ferran Navarro Acebes

13,34

60

73,34

5

Taller d'arquitectura i territori, SLP

18,70

54

72,70

6

Solé-roman arquitectes, SL

26,67

40

66,67

7

Territoris XLM, SCP

14,46

52

66,46

8

Domènec Parera arquitecte, SLP

14,46

24

38,46

9

Empreses presentades

Sent el desglossament de la puntuació de les millores i experiència el següent:
MILLORES I EXPERIÈNCIA

Doñate
Xavier Sales i
arquitectes
associats,
associats, SLP
SLP.

Josep Maria
Fortià
Rius

Taller
Solé-roman Eduard Fenoy i
d'arquitectura i
arquitectes, SL Associats, SLP
territori, SLP

Territoris
XLM, SCP

Domènec
Parera
Ferran Navarro
arquitecte,
Acebes
SLP

B COMPOSICIÓ EQUIP REDACTOR MÉS ENLLÀ DELS MÍNIMS EXIGITS
Titulat/da habilitat/da en l’exercici professional en matèria d’infraestructures
de comunicació i serveis (o titulació equivalent), amb experiència en
participació en redacció de planejament urbanístic general o derivat
b1

b2

Titulat/da d’economista o ADE (o titulació equivalent), amb experiència en
participació en redacció de planejament urbanístic general o derivat,

12

12

12

12

12

12

12

0

12

12

12

12

0

12

12

12

0

12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

3

3

0

3

3

0

0

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

4

4

4

4

4

0

4

0

4

C MILLORES FORMAT GRÀFIC DELS TREBALLS
C1 Presentació anàlisi, diagnosi ordenació en format GIS
D MILLORA EXPERIÈNCIA DEL DIRECTOR DE L'EQUIP

d1

Haver lliurat, qualitat autor, document d'un instrument de planejament
urbanístic general o derivatper a la seva aprovació provisional i haver-se
assolit l'aprov. Definitiva

MILLORA formació DIRECTOR EQUIP en planejament urbanístic, en els
E darrers 5 anys

E1

Per haver actuat com a docent en activitats formatives específiques de
planejament urbanístic, amb un mínim de 10 hores per edició de l’activitat
formativa

Per haver realitzat postgraus o màsters amb mòduls
E2 específics de planejament urbanístic..
F MILLORA EXPERIÈNCIA ALTRES MEMBRES DE L'EQUIP
Titulat/a habilitat/da per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental :
estratègica:: haver desenvolupat treballs propis de l'avaluació ambiental
F1 estratègica completa d'un instrument de planejament urbanístic

MILLORA formació ALTRES MEMBRES EQUIP en planejament
G urbanístic, en els darrers 5 anys
Per haver actuat com a docent en activitats formatives específiques de
planejament urbanístic, amb un mínim de 10 hores per edició de l’activitat
G1 formativa
Per haver realitzat postgraus o màsters amb mòduls
G2 específics de planejament urbanístic... 3 punts

2

2

2

2

2

0

2

2

2

PUNTS TOTAL OBTINGUTS MILLORES I EXPERIÈNCIA

52

55

60

40

55

54

52

24

60
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Un cop feta la valoració, hi ha ofertes que es troben dins dels supòsits d’ofertes
presumptament anormalment baixes. El resultat d’ofertes presentades presumptament
anormalment baixes és el que es detalla a continuació (punt 1.4).
1.4.

Requeriments ofertes presumptament anormalment baixes

Les ofertes presentades que es relacionen a continuació, es troben dins del supòsit
d’oferta presumptament anormalment baixa:
LOT 1:
El preu màxim de licitació del lot és de 31.404,96 €, IVA exclòs. El límit per descartar
les ofertes superiors en 10 punts percentuals a la mitjana se situa en 28.395,98 €, IVA
exclòs.
El límit inferior a partir del qual les propostes econòmiques s’han considerat
presumptament desproporcionades se situa en 23.233,08 €, IVA exclòs.
Així mateix, el límit de punts de la resta de criteris d’adjudicació a partir dels quals es
considera una oferta presumptament anormalment baixa és de 52 punts.
Les ofertes presentades per les empreses següents es troben en el supòsit de
presumptament anormalment baixes:
Oferta Criteri
Punts resta
preu ( iva
criteris
exclòs)
adjudicació
XAVIER SALES I ASSOCIATS, S.L.P.
DOÑATE ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP

22.297,52 €
21.983,47 €

55
52

Es per això, que es va acordar requerir a les referides empreses a justificar l’oferta
presentada.
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA OFERTA PRESSUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXA
2.0. Contingut del requeriment
S’efectua requeriment a les empreses per tal que argumentin el contingut de la seva
oferta:
-

XAVIER SALES I ASSOCIATS, S.L.P.
DOÑATE ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): eb230116def7f0dcee80 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 8

Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals
Gerència de Serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats
Recinte Escola Industrial. Edifici del Rellotge
Comte d’Urgell, 187 – 08036 Barcelona
Tel. 934 022 890
gs.hua@diba.cat – www.diba.cat

2.1. Valoració justificació
- XAVIER SALES I ASSOCIATS, S.L.P

Analitzada la documentació presentada pel licitador es valora els ajustos en els ràtios
d’honoraris que treballa l’empresa, comparant l’oferta presentada amb un altre
contracte similar desenvolupat per l’empresa i els antics honoraris orientatius del
Col.legi d’Arquitectes de Catalunya però es constaten algunes qüestions que
requereixen aclariment en relació:
- als barems del Col.legi d’Arquitectes utilitzats com a referència dels costos del
compliment de la prestació
- a la informació aportada d’un altre instrument de planejament realitzat
prèviament utilitzat per a justificar la viabilitat pràctica de l’oferta presentada.
Per aquesta raó, s’efectua nou requeriment d’aclariment.
En l’escrit d’aclariments es detalla la comparativa dels diferents honoraris calculats en
la justificació inicial incorporant el càlcul desglossat dels costos dels treballs que
integren l’oferta. Fa un a descripció acurada de:
- els honoraris ofertats establint la distribució de costos dels diferents
col.laboradors que intervindran en la redacció i del temps real de treball de
l’arquitecte especialista establint el seu cost mensual que l’empresa pot
destinar a l’execució del contracte.
- els serveis redactats de naturalesa similar el quals requerien de feines i tràmits
similars, però de menor magnitud el que permet fer la comparativa de forma
proporcional a la superfície.
- el càlcul d’honoraris segons barems del Col.legi oficial d’arquitectes de
Catalunya de la figura de planejament que integra el treball ofertat.
D’aquesta comparativa dels diferents càlculs d’honoraris per justificar el preu ofertat es
valora els ajustos en els ràtios d’honoraris que treballa l’empresa al tenir un equip
estable de col.laboradors, l’ajut en els terminis que permeten ajustar costos de
l’empresa i l’experiència en la redacció d’aquest instrument de planejament i que
garanteixen la seva execució amb èxit.
Per tot això, es justifica l’import econòmic ofert i s’elimina la possible consideració de
baixa anormal, considerant que l’oferta presentada per l’empresa XAVIER SALES I
ASSOCIATS, S.L.P.al LOT 1, de 22.297,52 € amb una puntuació de 93,67 punts, pot
ser normalment executada.
- DOÑATE ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
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Es valora que la majoria dels costos associats del contracte es troben assumits en la
despesa general de l’empresa al realitzar les feines directament els propis socis de
l’empresa, que els costos de l’empresa són mínims al desenvolupar-se bàsicament en
espais particulars i que la proximitat de residència d’uns dels socis a l’àmbit de
l’actuació suposa menys temps i despeses de trasllat. Així mateix, es valora
l’experiència en la redacció d’instruments de planejament que els ha portat a una
eficiència en la determinació de solucions i en la redacció dels documents.
Per tot això, es justifica l’import econòmic ofert i s’elimina la possible consideració de
baixa anormal, considerant que l’oferta presentada per l’empresa DOÑATE
ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP al LOT 1, de 21.983,47 € amb una puntuació de
92,00 punts, pot ser normalment executada.

3.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ AL LOT 1
Per tot l’exposat anteriorment es proposa l’adjudicació del Lot 1 a l’empresa
XAVIER SALES I ASSOCIATS, S.L.P, per ser l’oferta més avantatjosa per a l’administració
amb una puntuació de 93,67 punts, per la seva oferta econòmica de 22.297,52 € i

incloure els següents professionals i treballs:
- Titulat/da habilitat/da en l’exercici professional en matèria d’infraestructures de
comunicació i serveis (o titulació equivalent), amb experiència en participació en
redacció de planejament urbanístic general o derivat
- Titulat/da d’economista o ADE (o titulació equivalent), amb experiència en
participació en redacció de planejament urbanístic general o derivat
- Pel que fa a les millores en relació amb el format gràfic dels treballs:
desenvolupament i presentació dels treballs d’anàlisi, diagnosi i ordenació en
format GIS.
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