Servei Jurídico Administratiu

Memòria justificativa de la configuració de l’expedient de contractació relatiu a la
Redacció del projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava del Llobregat.

Promotor

Gerència
de
Serveis
d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
Núm. d’expedient
2020/4978
Codi de classificació
D0506SE01 (serveis)
Núm. d’expedient/s relacionat/s 2016/4402

D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per 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 (LCSP), mitjançant l’acte d’Inici que consta en l’expedient s’han motivat
les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les
quals el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer-les.
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es
justifica la configuració de l’expedient de contractació en els termes següents:
Antecedents
En el mes de febrer de 2017 s’adjudica la “Redacció del projecte constructiu de Via
Blava del Llobregat”. En el mes de desembre de 2018 l’equip redactor fa entrega
definitiva de l’“Avantprojecte de la Via Blava del Llobregat de setembre de 2018)”.
D’altra banda, el projecte Vies Blaves Barcelona, d’àmbit supramunicipal d’actuació,
comporta la necessitat – com es va plantejar des de l’inici – de redacció d’un Pla
Director, el Pla Director de les Vies Blaves. Per això, es va signar un conveni en data
15 de juny de 2016 (registre 544/16) entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya per a formular i finançar el Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona
(PDU), el qual va ser aprovat inicialment el mes d’abril de 2019, aprovat definitivament
per la Comissió de Territori de Catalunya el juliol de 2020 i publicat en el DOGC el
setembre de 2020 i amb nova publicació, per tal d’incorporar certes correccions,
l’octubre de 2020.
Els objectius generals del Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves Barcelona són els
que es descriuen en el punt 1.1 (Objectius del Pla Director Urbanístic) del “Document
Comprensiu” i en l’article 1r (“Definició i objectius”) de les “Normes Urbanístiques” del
propi document: “L’objectiu general del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona
(d’ara endavant, PDU o Pla) és crear el marc urbanístic i territorial adequat que
permeti desplegar les potencialitats del territori de la conca dels rius Llobregat, Anoia i
Cardener, amb l’obertura d’un itinerari que ressegueixi i que recorri per l’àmbit
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territorial que percep aquests rius, tot potenciant la seva dinamització turística i, alhora,
establir les condicions que han d’emmarcar el seu desenvolupament amb la màxima
integració i coherència amb els valors històrics, ambientals, culturals, i paisatgístics del
territori.”
Per tant, aquest PDU no estableix les solucions tècniques ni econòmiques (per a
estructures, guals, tipologies constructives, drenatges, ferms, pressupost d’execució,
etc.) que han de servir per a definir i executar les Vies Blaves, aspectes que sí van ser
incorporats en “l’avantprojecte de la Via Blava del Llobregat de setembre de 2018” i
que hauran de quedar totalment definits en el “Projecte Constructiu i d’Urbanització de
la Via Blava del Llobregat” motiu d’aquest plec. En canvi, sí cal tenir en compte el PDU
en les consideracions que se’n deriven del seu objectiu (traçat, franja d’actuació,
normes urbanístiques, qüestions mediambientals, etc.).
1) Consultes preliminars al mercat
Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes
preliminars al mercat.
2) Tipus de contracte:
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 17 de
la LCSP, corresponents a un contracte de serveis.
3)

Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació

S’ha considerat oportú incloure en el contracte les consideracions socials següents:
 En aquesta contractació s’han previst com a condicions especials d’execució
(clàusula 2.2 del PCAP), consideracions de tipus social que tenen per finalitat
assegurar les condicions laborals dels treballadors adscrits a l’execució del
contracte
4) Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera adient la divisió del contracte en lots, perquè dificultaria l’execució
correcta del contracte des del punt de vista tècnic, pels motius següents:
 dificultaria la seva execució, doncs els treballs a realitzar són altament
especialitzats per establir la metodologia de treball. La divisió en lots
comportaria una major complexitat i menor eficiència que si s’adjudica el
conjunt de treballs a única empresa.
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5) Manca de mitjans
D’acord amb les previsions de l’article 116.4.f de la LCSP es posa de manifest que la
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
no disposa de mitjans personals per tal de dur a terme el servei objecte de
contractació, motiu pel qual és necessari contractar una empresa perquè ho faci.
D’acord amb les previsions de l’article 308.2 de la LCSP, en cap cas aquest contracte
suposa la contractació de personal per part de la Diputació de Barcelona, sinó
únicament i exclusivament la contractació de la prestació d’un servei per les raons
exposades en l’acte d’Inici i per no disposar dels mitjans per portar-lo a terme. A
l’extinció del contracte no es produirà cap consolidació de les persones que hagin
realitzat els treballs objecte del contracte com a personal propi de la Diputació de
Barcelona.
6) Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat
ha estat un procediment:
 Obert perquè és el procediment que permet presentar oferta a qualsevol
licitador interessat, sempre i quan compleixi amb els requisits de solvència
exigits en els plecs.
7) Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableixen els articles 116.4c i 145 de la LCSP, s’ha escollit
una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb el detall següent:
Descripció del criteri
Criteris de judici de
valor
Proposta metodològica i
organitzativa
pel
desenvolupament
del
treball,
així
com
la
proposta de criteris de
disseny
i
solucions
tècniques
Criteris automàtics
Millora del preu sobre
l’establert en aquest plec
Millora de l’equip de
treball adscrit a l’execució
del contracte

Ponderació

Tipus criteri

45%

Fins a 45 punts

Judici de valor

55 %
Fins a 35 punts

Automàtic

Fins a 20 punts

Automàtic
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La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent:
-

Proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del treball, així com
la proposta de criteris de disseny i solucions tècniques: Obtenció de millors
condicions qualitatives.

-

Preu: Aconseguir el preu més baix i així la Diputació de Barcelona podrà
disposar de més recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans i a
les entitats locals del seu àmbit territorial.

-

Millora de l’equip pluridisciplinar que s’adscriurà a l’execució del contracte:
representa una millora en la qualitat del servei.

S’ha atorgat més puntuació al criteri “Proposta metodològica i organitzativa pel
desenvolupament del treball, així com la proposta de criteris de disseny i solucions
tècniques”, per la importància de la metodologia per a la correcta realització dels
treballs.
D’acord amb les previsions de l’article 146.3 LCSP, el procediment d’adjudicació es
realitzarà, doncs, en les fases següents:
Fase 1: valoració dels criteris subjectes a judici de valor (criteri 1) amb una ponderació
màxima de 45 punts.
Atesa l’especificitat de la prestació, per tal de garantir un mínim de qualitat i
coneixements per a passar a la fase 2 els licitadors hauran d’haver obtingut una
puntuació mínima de 20 punts.
Fase 2: valoració dels criteris automàtics (criteris 2 i 3) - oferta econòmica i equip
pluridisciplinar, amb una ponderació màxima de 55 punts.
FASE 1: CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (45 %):
Criteri 1. Proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del treball,
així com la proposta de criteris de disseny i solucions tècniques...............(fins a
45 punts)
Documentació a presentar: Memòria, amb una extensió màxima de 16 pàgines (8 fulls
DIN A4 imprès a doble cara, tipus de lletra Arial, cos 12, interlineat de línies simple i
entre paràgrafs el doble, on es poden incorporar quadres de dades, documents
fotogràfics o gràfics, amb marges de 2 cm pels 4 costats + 1 cm per a
l’enquadernació), sense comptar la caràtula (opcional), que contingui:
o

Identificació de les fases de redacció del projecte en relació als objectius a
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o

o

o

assolir.
Identificació dels agents externs (administracions, propietaris, col·lectius, etc.)
que cal tenir en compte en la redacció del projecte i descripció dels processos
d’integració d’aquests agents en el projecte.
Descripció de la metodologia per gestionar la validació per part del promotor
de les diferents fases del projecte i de les modificacions, així com per la gestió
d’incidències.
Descripció dels criteris de disseny i solucions, com a mínim per als següents
aspectes:







o
o
o

Superació d’obstacles; identificació dels obstacles principals de la via
blava; cursos d’aigua, desnivells, etc... i criteris d’intervenció.
Ferms del camí en els diversos trams del seu recorregut.
Baranes i elements de protecció.
Drenatge per a la pròpia via.
Solucions per a inestabilitats de talussos i del propi terraplè de la via.
Integració de l’actuació i minimització de l’impacte sobre el medi.

Descripció del procés per a definir la solució i el càlcul de les estructures tipus
pont, inclosos els càlculs hidràulics necessaris.
Descripció del procés per a definir la tipologia i el càlcul dels guals inundables,
inclosos els càlculs hidràulics necessaris.
Estudis tècnics no requerits en aquest plec i que el licitador consideri d’interès
per a desenvolupar el contracte.

No es tindrà en compte la informació de la Memòria que superi aquesta extensió.
Aquesta memòria ha de seguir els criteris tècnics de l’Avantprojecte de la Via Blava del
Llobregat (per a estructures, guals, tipologies constructives, drenatges, ferms, etc.),
però tenint en compte les consideracions incloses en el Pla Director Urbanístic i que
se’n deriven del seu objectiu (traçat, franja d’actuació, normes urbanístiques, qüestions
mediambientals, etc.), aprovat definitivament amb posterioritat a l’avantprojecte i que
també situa d’altres elements com les portes, nodes, etc.
També cal tenir en compte les consideracions expressades al punt 1.1 del PPT.
NOTA IMPORTANT: En cap cas es podrà fer esment a l’equip que es presentarà com
a millora al sobre C ja que invalidaria la totalitat de l’oferta presentada i el licitador
quedaria exclòs de la licitació.
La memòria es valorarà de la següent manera:
◦

Gestió i organització del projecte: Explicació del desenvolupament del projecte
amb les fases de treball, les consultes a realitzar a les diferents administracions i
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agents implicats, les possibles incidències en el decurs de la redacció del
treball.......................................................................(fins a un màxim de 10 punts)
◦

Criteris de disseny i solucions tècniques: es valoraran la identificació dels punts i
aspectes que suposen un repte en el disseny de la via blava i l’aportació de
solucions tècniques per resoldre’ls ..........................(fins a un màxim de 30 punts)

◦

Topografia i geotècnia: es valoraran les millores presentades pel licitador
respecte les mínimes exposades en el plec, amb la corresponent
justificació...................................................................(fins a un màxim de 5 punts)

FASE 2: CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (55 %):
a) Criteri 2. Preu .................................................................................. fins a 35 punts
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es tramitin
per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis adscrits al
sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la Intervenció
General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de 21 de juny de
2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els
licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.
b) Criteri 3. Millora de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte .........
......................................................................................... fins a un màxim de 20 punts
Per a la millora en el treball de la redacció del projecte, es valorarà més anys
d’experiència del mínim exigit a la clàusula 9 d’aquesta memòria, per part de l’equip
adscrit així com l’ampliació dels seus perfils.
Efectius
Que el director de l’equip hagi realitzat o coordinat com a mínim, 2
projectes de camins per vianants o itineraris amb un pressupost d’obra
superior als 100.000,00 € cada projecte en els últims 6 anys.
Que l’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil amb màster en
enginyeria de camins, canals i ports, especialistes en estructures, hagi
realitzat, com a mínim, 2 projectes d’estructures de ponts o passeres amb
un pressupost d’obra superior als 200.000 € (IVA inclòs), en cadascuna
d’elles, en els últims 6 anys.

Punts
4 punts

3 punts
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Que l’enginyer de camins, canals i ports o enginyer civil amb màster en
enginyeria de camins, canals i ports, especialistes en obres hidràuliques,
hagi realitzat, com a mínim, 2 projectes d’obra hidràulica fluvial amb un
pressupost d’obra superior als 200.000 € (IVA inclòs), en cadascuna
d’elles, en els últims 6 anys.
Que l’arquitecte superior especialista en paisatgisme, hagi realitzat, com a
mínim, 2 projectes que incloguin zones de descans en entorns naturals, en
els últims 6 anys.
Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
superior especialista en bioenginyeria i integració paisatgística
d’infraestructures, que hagi realitzat 2 treballs amb tècniques de
bioenginyeria i que, com a mínim, 1 d’ells s’hagi realitzat en entorns
fluvials o de ribera, en els últims 6 anys.
Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
superior especialista en medi ambient, que hagi realitzat 2 treballs
d’avaluació ambiental dels impactes d’infraestructures i que, com a mínim,
1 d’ells s’hagi realitzat en entorns fluvials o de ribera, en els últims 6 anys.
Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
superior especialista en flora, que hagi realitzat 2 treballs de tractament i
millora de la vegetació, en entorns fluvials o de ribera, en els últims 6 anys.
Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
en topografia especialista en obra civil, que hagi realitzat 2 treballs
d’infraestructures en els últims 6 anys.
Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
en geologia o enginyeria geològica especialista en obra civil, que hagi
realitzat 2 treballs d’infraestructures en els últims 6 anys.
Que es destini a l’execució del contracte, amb dedicació parcial, 1 titulat
superior en patrimoni cultural, que hagi realitzat 2 treballs o intervencions
en l’àmbit Patrimoni Industrial en els últims 6 anys..

3 punts

2 punts

1 punts

1 punts

1 punts

1,5 punts

1,5 punts

2 punts

Respecte a la millora de l’equip de treball i molt especialment la quantitat de perfils
professionals relacionats, i la experiències a valorar, aquests son adequats per a
l’execució d’aquest servei, ja que en tractar-se de la redacció d’un projecte constructiu
i, a la vegada, d’urbanització, i havent de tenir en compte aspectes tècnics com
estructures, hidràulica, topografia, geotècnia, etc... d’un ampli projecte constructiu (on
hi ha estructures singulars, algunes d’elles de recuperació d’antigues que es van
perdre) i, a més, aspectes mediambientals, de paisatge, de bioenginyeria, de
vegetació, de patrimoni, etc... derivats de la necessitat d’acomplir el què preveu PDU,
és d’una especial complexitat per la qual cosa aquest criteri d’adjudicació és d’adequat
i suficient per a la millor execució de les tasques.
A més, cal tenir en compte que la majoria de professionals tenen dedicació parcial. És
a dir, només caldrà la seva participació en el moment i durant el període de temps que
sigui oportú per al desenvolupament del projecte. Tot i que, en diversos d’ells, pot ser
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només de pocs mesos, és considera imprescindible la seva aportació de contingut per
a obtenir un projecte complet i excel·lent.
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.
En qualsevol cas, i pel que fa als 4 primers perfils, que conformen l’equip mínim exigit,
tractant-se d’una millora de l’experiència mínima requerida a l’equip tècnic, adverteix
als licitadors que, arribat el cas, el proposat adjudicatari no podrà presentar com a
millora de l’experiència dels mitjans personals adscrits al contracte cap dels projectes
que hagi presentat com a solvència tècnica.
Les millores proposades com a criteri d’adjudicació tenen relació amb l’objecte del
contracte i suposen una millora al mateix. La puntuació atorgada és proporcional al
valor afegit que aporten al contracte. La seva efectiva execució es considera obligació
essencial del contracte.
8) Dades econòmiques del contracte
Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Pressupost
Possible modificació

650.000,00 € IVA exclòs
130.000,00 € IVA exclòs
780.000,00 € IVA exclòs

El pressupost base de licitació del contracte desglossat és el següent:
Pressupost IVA exclòs

21 % IVA)

650.000,00 €

136.500,00 €

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)
786.500,00 €

i s’ha fixat d’acord amb el detall següent:

Costos directes
Costos indirectes
Beneficis

Percentatges
81%
13%
6%

Per a la determinació d’aquests preus s’ha tingut en compte el XIX Convenio colectivo
del sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos (codi de conveni
núm. 99002755011981), que va ser subscrit en data 29 de juliol de 2019 i publicat en
la Resolució de 7 d’octubre de 2019, de la Dirección General de Empleo (BOE de 18
d’octubre de 2019).
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9) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentarse a la licitació o per executar el contracte
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la
licitació s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost
del contracte i, alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de
prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives particulars.
Concretament, s’ha previst que les empreses han d’acreditar els requeriments mínims
següents:

Solvència
econòmica

Solvència
tècnica

Medis d’acreditació
Assegurança de
responsabilitat civil per riscos
professionals
Relació dels serveis o
treballs principals per un
import anual mínim de
546.000 €, IVA inclòs

Criteris
S’ha fixat l’import previst al VEC d’acord
amb el Reglament general de la llei de
contractes (RGLC)
S’ha fixat segons el 70% del VEC, per
considerar-se suficient per la naturalesa
del contracte

Així mateix, les empreses, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, s’han de
comprometre a adscriure, com a mínim, els mitjans personals següents per assegurar
la qualitat del servei:
Personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa,
participants en el contracte, un mínim de:
Un mateix professional pot ocupar fins a un màxim de dos perfils professionals.
Direcció de l’equip i autor del projecte:
-1 Enginyer de camins, canals i ports o Enginyer Civil amb Màster en enginyeria de
camins, canals i ports, amb un mínim de 3 anys d’experiència demostrable en la
redacció de projectes de carreteres i càlcul d’estructures.
Altres professionals que haurà de comptar com a mínim l’equip:
- 1 Enginyer de camins, canals i ports o Enginyer Civil amb Màster en enginyeria
de camins, canals i ports amb experiència mínima de 3 anys en redacció de
projectes estructurals.
- 1 Enginyer de camins, canals i ports o Enginyer Civil amb Màster en enginyeria
de camins, canals i ports amb 3 anys d’experiència en hidrologia i obres de
protecció fluvials.
-1 Arquitecte superior o Màster en Arquitectura especialista en paisatgisme.
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Aquest equip mínim és ajustat a la gran envergadura i complexitat d’aquest projecte, ja
que ha de ser constructiu i, a la vegada, d’urbanització. Per tant, ha de tenir en compte
aspectes tècnics com estructures i hidràulica, propis d’un ampli projecte constructiu
(on hi ha estructures singulars sobre cursos fluvials, algunes d’elles de recuperació
d’antigues que es van perdre) i, a més, aspectes mediambientals i, en concret, de
paisatge, derivats de la necessitat d’acomplir el què preveu PDU.
10) Baixa anormal o desproporcionada
Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es
consideri anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt, són els següents:
S’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents:
a) Que en el criteri 2 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
b) Que en la suma dels altres criteris s’hagi obtingut una puntuació igual o
superior a 50 punts.
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si
escau.
11) Modificació del contracte
El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP.
Es preveu la modificació del contracte, d’acord amb les condicions, abast i límits
següents:
o

es podrà incrementar fins un màxim del 20% del pressupost base de
licitació, únicament si de manera justificada, i amb l’aprovació de la
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic, calgués:

-projectar elements de superació d’obstacles no previstos en l’Avantprojecte de la Via
Blava del Llobregat de setembre de 2018 que s’annexa al PPT ni al llarg del traçat del
Pla director urbanístic (PDU) aprovat definitivament, o modificar alguna de les
solucions previstes en aquests documents, sempre que aquests nous elements o
modificacions requereixin la realització d’un nou disseny amb els corresponents càlculs
i estudis topogràfics i geotècnics que justifiquin l’increment del cost.
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En concret, es consideraran elements no previstos de superació d’obstacles:






Els nous guals que el promotor demani que s’incloguin per no estar
previstos en els plecs i que no puguin ser dissenyats amb la mateixa
solució que la resta de guals ja previstos i, per tant, necessitin d’un nou
càlcul estructural.
Les noves obres de fàbrica (ponts, passarel.les, etc.) que el promotor
demani que s’incloguin per no estar previstos en els plecs i que necessitin
d’un nou càlcul estructural.
Altres noves estructures o actuacions rellevants que el promotor demani
que s’incloguin per no estar previstos en els plecs i que necessitin d’un nou
càlcul estructural o estudi detallat, tals com murs, estabilització de talussos,
serveis, etc.

En tots aquests casos, els càlculs, estudis, treballs de topografia, assajos necessaris,
etc... per a desenvolupar la solució estaran inclosos en l’encàrrec i, per tant, aniran a
càrrec del contractista.
12) Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
Es preveuen diferents condicions especials d’execució relatives a aspectes socials,
laborals i d’igualtat de gènere respecte els treballadors adscrits a l’execució del
contracte als efectes de poder exigir al contractista, si es considera necessari, que
acrediti el seu compliment, especialment les obligacions relatives al compliment del
pagament del salari, ja que en cas de denúncia dels representants dels treballadors
pot ser causa de resolució contractual d’acord amb les previsions dels articles 211.1.i) i
212.1.2n paràgraf de la LCSP.
Aquestes condicions estan previstes en el Recull de Clàusules Socials aprovades per
Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona de 12 de juny de 2017 i, encara
que no afectin el resultat final de la prestació, es considera que estan vinculades a
l’objecte del contracte, en virtud del que disposa l’article 202.1 de la LCSP en relació a
l’article 145.6 i d’acord amb la Resolució 51/2019 del Tribunal Català de Recursos
Contractuals que fa una interpretació àmplia del concepte “vinculació a l’objecte del
contracte”.
Condició especial
Finalitat
L'empresa contractista ha de garantir la Garantir el respecte dels drets laborals
afiliació i l'alta en la Seguretat Social de bàsics.
les persones treballadores destinades a
l'execució del contracte.
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L’empresa contractista ha de garantir el
pagament en temps i forma dels salaris
del personal adscrit al contracte.
L’empresa contractista ha de garantir que
el salari de les persones adscrites a
l’execució del contracte siguin iguals per a
dones
i
homes
en
aquelles
categories/grups
professionals
equivalents.
L'empresa contractista, en tota la
documentació,
publicitat,
imatge
o
materials necessaris per a l'execució del
contracte ha de fer un ús no sexista del
llenguatge, evitar qualsevol imatge
discriminatòria de les dones o estereotips
sexistes, i ha de fomentar amb valors
d'igualtat la presència equilibrada, la
diversitat i la corresponsabilitat.

Garantir el respecte dels drets laborals
bàsics.
Garantir el respecte dels drets laborals
bàsics i erradicar la discriminació que
pateixen les dones en diversos àmbits.

Erradicar la discriminació que pateixen
les dones en diversos àmbits.

13) Durada del contracte i possibles pròrrogues
1. La durada del contracte s’ha fixat per un termini de 18 mesos, a comptar des de la
formalització del contracte, que és el que es considera adequat per a l’execució
correcta del contracte, d’acord amb els següents terminis parcials d’execució:



Lliurament de l’Annex de cartografia i topografia (amb els plànols de la
planta de l’estat actual corresponents), segons contingut i format especificat
en els punts 3.1.2.6 i 3.1.3.3 del Plec de prescripcions tècniques: 4 mesos
comptadors des de l’endemà de la data de signatura del contracte.



Lliurament de l’Annex de geologia i geotècnia (estudi geotècnic amb els
plànols corresponents), segons contingut i format especificat en el punt
3.1.2.7 del Plec de prescripcions tècniques: 4 mesos comptadors des de
l’endemà de la data de signatura del contracte.

Per a aquests dos primers lliuraments, sempre que s’hagin realitzat les feines de
cadascun dels trams (àmbits urbanístics) definits al Pla Director Urbanístic de les
Vies Blaves (PDU), es podrà fer una entrega parcial emetre factura amb la part
proporcional de la feina executada.


Lliurament de la resta de documentació que forma part de l’entrega
parcial, segons contingut i format especificat en el punt 3.1 del Plec de
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prescripcions tècniques: 9 mesos comptadors des de l’endemà de la data de
signatura del contracte.


Lliurament del Projecte Constructiu (entrega definitiva), segons contingut i
format especificat al punt 3.2 del Plec de prescripcions tècniques: 18 mesos
comptadors des de l’endemà de la data de signatura del contracte.

Els terminis parcials fins a la redacció del projecte constructiu podran avançar-se
respecte de les previsions de cada fase, i compensar-se entre elles, sense superar
conjuntament el màxim de divuit (18) mesos.
Per al conjunt del termini d’execució del contracte no es tindran en compte els
períodes que transcorrin en les següents situacions:
1. Mentre no s’aportin les dades necessàries per a la redacció del treball, quan
aquestes hagin de ser facilitades per la Diputació de Barcelona, entitats locals,
altres Administracions Públiques o qualsevol entitat de dret públic.
2. Durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per part dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar
documentalment, s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini
d’execució, amb indicació de si l’afectació ho és total o parcial; en aquest darrer cas
fent constar la part dels treballs suspesos.
No obstant, en qualsevol d’aquestes situacions descrites, individual o acumulades,
el termini de suspensió màxima no podrà ser superior a 8 mesos d’acord amb
l’article 313.1.b) de la LCSP.
El responsable recollirà mitjançant acta o informe el període o períodes en què s’ha
produït la suspensió.
2)

El contracte no serà prorrogable.

14) Termini per adjudicar el contracte
L’adjudicació del contracte s’ha de realitzar en el termini de 3 mesos. S’ha previst una
ampliació del termini previst en l’article 158.2 de la LCSP, per tal de poder valorar
correctament les ofertes que es presentin.
15) Constitució de garantia provisional
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional.
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16) Constitució de garantia definitiva
En aquesta contractació s’exigeix la presentació de la garantia definitiva en els termes
que preveu l’article 108.1 de la LCSP.
17) Termini de garantia del contracte
En aquesta contractació es preveu termini de garantia de 6 mesos a comptar de la
data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada.
18) Revisió de preus
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu
l’article 103 de la LCSP.
19) Penalitats
En cas que la Diputació de Barcelona opti per no resoldre el contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents:
 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment del
termini total per causes que li siguin imputables, s’imposarà:
 una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.
 En cas d’incompliment parcial o compliment defectuós, amb el límit del 10% del
preu del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt,
ambdós IVA exclòs, s’imposaran:
 per l’incompliment de les condicions especials d’execució definides a la
clàusula 2.2 del PCAP s’imposarà una penalitat mensual equivalent al 2% del
pressupost base de licitació.
 per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al
5 % de l’import del subcontracte, IVA exclòs.
 Per l’incompliment de qualsevol termini parcial, o per la entrega incorrecte o
incomplerta de la documentació inclosa en qualsevol dels terminis d’entrega
parcials de la clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques particulars,
s’imposarà una penalitat diària de 300 euros fins a la seva subsanació.
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 Per la manca d’algun dels professionals compromesos i/o de l’experiència
declarada, pel que fa a l’equip professional que executarà el contracte: 200
euros diaris, fins a la seva subsanació.
 Per la incompareixença de l’adjudicatari a les reunions de treball proposades
per la Gerència: 1.000 € per reunió.
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.
20) Cessió del contracte
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu
l’article 214 de la LCSP.
21) Subcontractació del contracte
En aquesta contractació es permet la subcontractació del contracte en els termes
següents:
 El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del
contracte, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de
Barcelona del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits
assenyalats a l’article 215 de la LCSP.
22) Tractament de dades
Introducció
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi , s’informa a la
contractista i al seu personal:
Responsable
del tractament

Diputació de Barcelona
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a
consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats
amb la protecció de dades: dpd@diba.cat
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Finalitat
del Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i
tractament
unitats administratives de la Diputació de Barcelona.
Temps
de Les dades seran conservades durant el temps previst a la
conservació
normativa de procediment administratiu, de contractació pública i
d’arxiu històric.
Legitimació del Compliment d’obligacions contractuals.
tractament
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal
de garantir la correcta identificació de l’equip professional que
prestarà el servei.
Destinataris de Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser
cessions
o publicades a la Plataforma de serveis de contractació pública de
transferències
la Generalitat de Catalunya, que és on es troba el perfil del
contractant de la Diputació. No s’han previst altres cessions més
enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les
dades subministrades.
Drets de les Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i
persones
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu
interessades
tractament
a
través
de
la
Seu
electrònica
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecciodades/default.asp o presencialment o per correu postal a les
oficines del Registre a rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació
davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre
en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la
suposada infracció, si considera que el tractament de dades
personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunci
ar/
Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el
tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables,
per part de l'adjudicatari, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en
relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent sobre
protecció de dades.
Finalitat de l’encàrrec del tractament
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita la contractista, encarregada del tractament,
per tractar per compte de la Diputació de Barcelona, responsable del tractament, les
dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei de la redacció del
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projecte constructiu de la “Via Blava del Llobregat. Tram: Castellar de n’Hug –
Castellbisbal”.
El tractament consistirà en:
-

La consulta de dades personals dels propietaris de les parcel·les afectades per
l’actuació per elaborar la taula de bens i drets afectats.
La consulta de les dades personals dels propietaris dels serveis existents en
l’àmbit del projecte.

Concreció dels tractaments a realitzar:
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☐

Acarament
Conservació
Consulta
Comunicació
Comunicació per transmissió
Destrucció
Difusió
Extracció
Altres:

☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐

Interconnexió
Limitació
Modificació
Organització
Recollida
Registre
Supressió
Utilització

Aquesta obligació es considera essencial.
Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,
la Diputació de Barcelona, responsable del tractament, permet la recollida de les
dades per part del contractista, encarregada del tractament, la informació que es
descriu a continuació:
‒
‒

Dades de propietaris (nom, adreça, NIF i parcel·les)
Dades de proveïdors (nom, adreça, NIF, telèfon)

Durada
Aquest acord té la durada prevista al punt 1.5 del Plec de prescripcions administratives
particulars.
Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
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a. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar
les dades per a finalitats pròpies.
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
Si l'encarregada del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix
el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió
o dels estats membres, l'encarregada n’ha d’informar immediatament el
responsable.
c. No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa
del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L'encarregada pot comunicar les dades a altres encarregades del tractament del
mateix responsable, d'acord amb les instruccions d’aquest. En aquest cas, el
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal
aplicar per procedir a la comunicació.
Si l'encarregada ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que
li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera
prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
d. Subcontractació
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest
contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis
auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregada. En
el cas de tenir previst subcontractar els servidors o els serveis associats als
mateixos, caldrà indicar prèviament a la seva contractació on es trobaran situats i
des d’on es prestaran els serveis associats.
e. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi
l’objecte.
f.

Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment.

g. Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es
compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
h. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 2a24521e610408b03d7f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 18

Servei Jurídico Administratiu

i.

Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets
següents:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament
L'encarregada del tractament ha de resoldre, per compte del responsable i dins
del termini establert, les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, i limitació del tractament, en relació amb les dades objecte
de l'encàrrec.

j.

Dret d’informació/ informació i consentiment
L'encarregada del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el
format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable,
abans d’iniciar la recollida de les dades.

k. Notificació de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregada del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense
dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores , i a
través del correu electrònic dpd@diba.cat, de les violacions de la seguretat de les
dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota
la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de
dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt
de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
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Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no
ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
l.

Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions
d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
m. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l'autoritat de control, quan escaigui.
n. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar
que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les
inspeccions que efectuïn la responsable o un altre auditor autoritzat per ella.
o. Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, de 8
de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de
l’administració Electrònica” (ENS), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes
per a:
1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents
dels sistemes i serveis de tractament.
2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en
cas d'incident físic o tècnic.
3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
L'adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certificació són elements que
serveixen per a demostrar el compliment dels requisits indicats anteriorment. Cal
facilitar la informació sobre aquestes certificacions.
Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a. Lliurar a l'encarregada/permetre la recollida de les dades a les quals es refereix el
punt 2 d’aquesta clàusula.
b. Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que
pertoqui.
c. Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.
d. Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD.
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e. Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
f.

Autoritzar a l’encarregada del tractament a:
1. dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius
portàtils de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris
assignats a la prestació de serveis contractada.
2. dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament
únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis
contractada, sempre que els servidors es trobin en territori de la UE.
3. l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels
locals sota el control del responsable del tractament.
4. l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregada del
tractament es vegi en l’obligació d’executar.
5. tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del
tractament.

Incompliments i responsabilitats
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que
l’entitat o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als
efectes d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de
protecció de dades.
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