INFORME DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DELS
PROJECTES QUE S’INSCRIUEN EN EL MARC DEL PROJECTE “EL GEOTURISME COM
A EIX VERTEBRADOR PER LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I ECONÒMICA DEL BAGES
DEL PO FEDER 2014-2020 EIX 6”
1. OBJECTE DEL CONTRACTE (art. 116 LCSP)
Justificació de la necessitat:
El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central va esdevenir Geoparc de les Xarxes
Europea i Mundial el setembre del 2012, és també el primer de Catalunya reconegut com a
Geoparc Mundial de la UNESCO.
És tracta d’un projecte vertebrador que posa en valor atractius geològics i miners del territori
així com també els atractius turístics sota un denominador comú, el geoturisme, amb una
oferta turística interessant i de qualitat, que integra cultura, natura, geologia, mineria i
gastronomia.
Amb l’afany de millorar l’oferta turística de comarca, el Consell Comarcal fa que l’operació
principal del PO FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, consisteixi en la dinamització del
Geoparc com a eix vertebrador per la diversificació de l’economia de la comarca mitjançant
el geoturisme, potenciant el sector terciari, generant ocupació, posicionant el Geoparc i
preservant de manera sostenible el patrimoni local.
Les estratègies d’aquest projecte d’impuls del geoturisme al Bages van dreçades a:



Fer del geoturisme un motor econòmic comarcal que generi ocupació.
Promoció de la comarca posant en valor les seves fortaleses i potencials.

En aquesta operació s’integra la necessitat d’executar els projectes ressaltats en color:
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Aquest doncs, requereix de la prestació de serveis de direcció facultativa i el Consell
Comarcal no disposa de l’especialitat tècnica ni del volum de personal per a la seva
execució a banda, aquests elements han de ser sotmesos a licitació en aplicació de l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 març, per a la selecció d’operacions de les entitats locals susceptibles
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
Justificació de la idoneïtat:
Les actuacions que s’impulsen dins del marc del projecte “el Geoturisme com a eix
vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020
eix 6”, es fan amb l’objectiu de dinamitzar i diversificar l’economia de la comarca mitjançant
el geoturisme, potenciant el sector terciari, generant ocupació i preservant de manera
sostenible el patrimoni local. Tot plegat entenent que s’ha de fer del geoturisme un motor
econòmic comarcal que generi ocupació aprofitant-lo com una oportunitat per la
diversificació de l’economia del Bages i, especialment, per al seu sector turístic, gràcies a la
singularitat geològica de la comarca i a la marca Geoparc Mundial de la UNESCO.
És un projecte per l’impuls del geoturisme al Bages i un projecte de turisme sostenible
perquè s’enfoca en la promoció i en la preservació del patrimoni local, especialment el
geològic, a través de la realització d’actuacions basades en rehabilitacions del patrimoni
arquitectònic, monumental i natural com també la millora de l’accessibilitat i senyalització
dels recursos patrimonials i paisatgístics relacionats amb el llegat geològic i miner de la
comarca.

També és una aposta decidida cap al geoturisme en l’àmbit de la comarca del Bages, on 8
municipis treballaran conjuntament amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni
arquitectònic i geològic de cada indret. Cadascun d’aquests projectes tenen una visió
supramunicipal que servirà per reforçar la marca GEOPARC, essent el paraigües sota el
qual es gestionaran i coordinaran tots els agents públics i privats a fi de millorar l’oferta
turística d’aquest i posar en valor els atractius del Bages.

Objecte del contracte:
L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis de direcció facultativa de cinc
dels projectes d’obres (lots 1 al 5) i un de mixt de servei i subministraments (lot 6) que
integren el PO FEDER 2014-2020 eix 6. Cadascun d’ells correspon a un dels lots que es
detallen a continuació:

LOT 1: direcció facultativa del projecte de condicionament de l’accés i promoció
turística del Pont Vell
L’objectiu del projecte és la millora de la connexió viària i la senyalització entre el nucli del
municipi d’Avinyó i el Pont Vell, monument d’alt valor patrimonial que ens permet creuar la
riera de Relat i per on passa el Camí Ramader Central.
El termini d’execució previst és de 2 mesos.
El termini per la presentació del document d’obra executada és de 2 mesos a comptar des
de la recepció de les obres.

LOT 2: direcció facultativa del projecte de rehabilitació de les tines dels Manxons de
Callús
L’objectiu del projecte és la rehabilitació de les 8 tines conservant-ne la forma original a
través de diferents actuacions:


Retirada dels elements interiors per la seva recuperació.



Desmuntar la coberta.



Manteniment i millora de parets de pedra.



Refer la coberta.



Refer les soleres interiors.



Portes i acabats.
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Plafó indicador dels itineraris, de les tines i del Geoparc.



Recrear una tina amb els elements originals (de dalt i de baix) a nivell
escenogràfic per a la seva posterior visita.

El termini d’execució previst és de 5 mesos.
El termini per la presentació del document d’obra executada és de 2 mesos a comptar des
de la recepció de les obres.

LOT 3: direcció facultativa del projecte d’obres de l’Espai d’enoturisme i punt
d’informació turística a l’antic escorxador municipal de Navàs. L’Escorxador “Espai
d’Experiències”
L’objectiu del projecte és reformar l’antic edifici de l’Escorxador de Navàs per transformar-lo
en un centre d’interpretació enoturístic, per a l’ús públic i per promocionar l’enoturisme i els
productes agroalimentaris propis del municipi i de l’entorn més poper, alhora que vol ser un
punt d’informació i gestió turística en un sentit més ampli.
El termini d’execució previst és de 15 mesos.
El termini per la presentació del document d’obra executada és de 2 mesos a comptar des
de la recepció de les obres.

LOT 4: direcció facultativa del projecte de reforma de la Casa Museu Torres-Amat de
Sallent
L’objectiu del projecte és la reforma parcial de la Casa Torres-Amat amb l’objectiu de
rehabilitar les parts de l’edifici més malmeses i deteriorades pel pas del temps amb l’objectiu
de donar un impuls turístic a la Casa Museu, acondicionant la part del soterrani de l’edifici
com a Centre d’Interpretació de la Casa Museu Torres Amat, de la industrialització a
Catalunya i del paper del riu Llobregat en aquest, dins el marc global del Museu del
Geoparc.
El termini d’execució previst és de 21 mesos.
El termini per la presentació del document d’obra executada és de 2 mesos a comptar des
de la recepció de les obres.

LOT 5: direcció facultativa del projecte d’habilitació de la Capella de “Cal Clarassó”
com Oficina de Turisme de Santpedor
L’objectiu del projecte és la recuperació de la capella de l’edifici de la fàbrica de “Cal
Clarassó” per a l’ús d’oficina de turisme. Es netejaran les façanes de fragments d’antigues
construccions que hi estaven adossades, això com es recuperarà el doble pendent que
originàriament tenia la coberta. S’obrirà el tapiat de la porta principal i es recuperaran les
finestres de la façana oposada. Es mantindrà l’acabat de la façana principal i s’arrebossaran
les altres.
El termini d’execució previst és de 3 mesos.
El termini per la presentació del document d’obra executada és de 2 mesos a comptar des
de la recepció de les obres.

LOT 6: direcció facultativa del projecte del Centre d’Interpretació del Cicle Lunar a la
Pallissa de Castelladral (“La lluna en un cove”)
L’àmbit d’actuació del projecte és l’antiga pallissa de Castelladral, l’objectiu del projecte és
recuperar i posar en valor la memòria que reflecteix l’estret vincle entre els cicles lunars i els
treballs agrícoles i forestals. Dins el marc del Geoparc, aquesta proposta té la voluntat de
reflectir el marcat caràcter de la geografia d’aquest territori mitjançant l’encaix de tres eixos
discursius bàsics:
o

Lluna pagesa

o

La incidència del cicle lunar en els ritmes vitals de plantes i animals

o

El protagonisme de la lluna als pobles rurals

El termini d’execució previst és de 3 mesos.
El termini per la presentació del document d’obra executada és de 2 mesos a comptar des
de la recepció de les obres.

Abast de les tasques de la direcció facultativa:
Els treballs a realitzar consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar, de manera
òptima, la direcció de les obres, d’acord amb el projecte executiu aprovat – incloses les
millores a que s’hagi compromès el contractista i d’acord amb les modificacions que
s’escaiguin-, d’acord amb les autoritzacions perceptives, els condicions dels contractes i la
normativa vigent.
La funció general del director facultatiu és el de planificar, dirigir, impulsar, coordinar i
controlar l’execució de les obres des del seu inici fins a la seva finalització completa, de
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forma que s’assoleixin els requeriments de projecte i contractuals en els termes de
pressupost, termini, funcionalitat, seguretat, qualitat i respecte mediambiental.
Durant l’execució de les obres, el director facultatiu col·laborarà estretament i de forma
coordinada amb el contractista per acomplir els corresponents requeriments.
Addicionalment s’ha de desenvolupar la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució,
d’acord amb l’Estudi de seguretat i salut aprovat, incloses les millores a que s’hagi
compromès el contractista i d’acord amb les modificacions que s’escaiguin.
La seguretat i salut de l’obra es regirà d’acord amb la legislació normativa de riscos laborals
i, en particular, el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Aquestes funcions
hauran de cobrir les obligacions derivades del promotor de complir i fer complir els articles
10 i 11 del mateix i la disposició addicional 1ª del Reial Decret 171/2004.
Caldrà informar dels riscs, donar les adients instruccions a les empreses i supervisar el
compliment dels plans de seguretat i salut impartits.

Justificació en cas d’insuficiència de mitjans personals:
El Consell Comarcal no disposa de recursos materials ni humans propis per poder prestar
els serveis de direcció facultativa de cadascun dels diferents projectes que formen part
d’aquesta licitació.

2. PREU (art. 102 LCSP)
A tant alçat en la seva totalitat per cada lot:
Lot

Projecte

Base

IVA 21%

Preu licitació

LOT 1

Direcció facultativa del projecte
de condicionament de l’accés i
promoció turística del Pont Vell
i del Geoparc, Avinyó.

1.131,65 €

237,65 €

1.369,30 €

LOT 2

Direcció facultativa del projecte
de rehabilitació de les Tines
dels Manxons, Callús.

4.621,85 €

970,59 €

5.592,44 €

9.850,00 €

2.068,50 €

11.918,50 €

LOT 3

Direcció facultativa del projecte
d’obres de l’Espai d’enoturisme
i punt d’informació turística a
l’antic escorxador municipal de
Navàs. L’Escorxador, “Espai

d’Experiències”, Navàs.

LOT 4

Direcció facultativa del projecte
de rehabilitació de la Casa
Torres Amat com a Centre
d’Interpretació
i
Museu
Geoparc, Sallent.

16.607,94 €

3.487,66 €

20.095,60 €

LOT 5

Direcció facultativa del projecte
d’habilitació de la Capella de
Cal Clarassó com Oficina de
Turisme, Santpedor.

1.747,77 €

367,03 €

2.114,80 €

LOT 6

Direcció facultativa del projecte
del Centre d’Interpretació del
Cicle Lunar a la Pallissa de
Castelladral (“La lluna en un
cove), de Navàs

1.356,30

284,82

1.641,12

35.315,51 €

7.416,25 €

42.731,76 €

El detall del càlcul dels preus unitaris s’estableix en el Projecte constructiu.
Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte i anirà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària següent:
Any

Programa

Econòmic

Pressupost net

% IVA

Import IVA

Import total

2019

432.2

622

35.315,51 €

21

7.416,25 €

42.731,76 €

El 50% de l’objecte d’aquests contractes és cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
El valor estimat per cada lot és el següent:
Lot

Projecte

VE

LOT 1

Direcció facultativa del projecte de condicionament de
l’accés i promoció turística del Pont Vell i del
Geoparc, Avinyó.

1.131,65 €

LOT 2

Direcció facultativa del projecte de rehabilitació de les
Tines dels Manxons, Callús.

4.621,85 €

LOT 3

Direcció facultativa del projecte d’obres de l’Espai
d’enoturisme i punt d’informació turística a l’antic

9.850,00 €
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escorxador municipal de Navàs. L’Escorxador, “Espai
d’Experiències”, Navàs.

LOT 4

Direcció facultativa del projecte de rehabilitació de la
Casa Torres Amat com a Centre d’Interpretació i
Museu Geoparc, Sallent.

16.607,94 €

LOT 5

Direcció facultativa del projecte d’habilitació de la
Capella de Cal Clarassó com Oficina de Turisme,
Santpedor.

1.747,77 €

LOT 6

Direcció facultativa del projecte del Centre
d’Interpretació del Cicle Lunar a la Pallissa de
Castelladral (“La lluna en un cove), de Navàs

1.356,30 €

35.315,51 €

VALOR ESTIMAT TOTAL

3. TIPUS DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
Contracte de serveis (art.17 LCSP) X

CPV:
Lot

Projecte

CPV

LOT 1

Direcció facultativa del projecte de condicionament 71000000-8. Serveis
de l’accés i promoció turística del Pont Vell i del d'arquitectura, construcció,
Geoparc, Avinyó.
enginyeria i inspecció

LOT 2

71000000-8. Serveis
Direcció facultativa del projecte de rehabilitació de
d'arquitectura, construcció,
les Tines dels Manxons, Callús.
enginyeria i inspecció

LOT 3

71000000-8. Serveis
Direcció facultativa del projecte d’obres de l’Espai d'arquitectura, construcció,
d’enoturisme i punt d’informació turística a l’antic enginyeria i inspecció
escorxador municipal de Navàs. L’Escorxador,
92521100-0. Serveis d’exposició
“Espai d’Experiències”, Navàs.
en museus

LOT 4

71000000-8. Serveis
Direcció facultativa del projecte de rehabilitació de d'arquitectura, construcció,
enginyeria i inspecció
la Casa Torres Amat com a Centre d’Interpretació i
Museu Geoparc, Sallent.
92521100-0. Serveis d’exposició
en museus

LOT 5

Direcció facultativa del projecte d’habilitació de la 71000000-8. Serveis
Capella de Cal Clarassó com Oficina de Turisme, d'arquitectura, construcció,
Santpedor.
enginyeria i inspecció

LOT 6

Direcció facultativa del projecte del Centre 92521100-0. Serveis d’exposició
d’Interpretació del Cicle Lunar a la Pallissa de en museus
Castelladral (“La lluna en un cove), de Navàs

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Nom i cognoms: Betlem Pascual Serra
Càrrec: Tècnica responsable del PO FEDER 2014-2020 eixos prioritaris 4 i 6 del Consell
Comarcal del Bages

5. CRITERI DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I D’ADJUDICACIÓ O CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ:
CRITERIS DE CAPACITACIÓ I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA:
El licitador a de disposar de la solvència següent:

a) Solvència econòmica i financera:
Per un d’aquests dos supòsits:
1. Volum anual de negocis, en els últims tres (3) anys finalitzats.
Mínim: Per un import mínim de igual al valor estimat de cada lot al que es presenti en algun
dels tres (3) exercicis esmentats.
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran
el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil. També es pot acreditar mitjançant certificació bancària i declaració del
empresari en què indiqui el volum de negocis global de l’empresa.

2. Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització pels riscos professionals.
Mínim: L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per un import
mínim que correspongui al valor estimat del contracte del lot al que es presenta.
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En el cas que es presenti a més d’un lot, l’import de la solvència econòmica i
financera serà equivalent a la suma de l’import de l’assegurança de cada lot a que es
presenti.
Mitjà d’acreditació: Certificat expedit per l’assegurador, en el que constin els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos procedents.

b) Solvència professional o tècnica:
- Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els tres (3) últims anys, que
inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel
representant legal de l’empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar almenys un servei, de característiques similars a
l’objecte del contracte, per un import mínim igual al del pressupost de licitació per cada lot en
algun dels tres (3) exercicis esmentats.
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims:
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/ serveis o a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora.

Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans que indicarà mitjançant
relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents:

Lot

Projecte

Mitjans personals mínims

LOT 1

Direcció
facultativa
del
projecte
de
condicionament de l’accés i promoció turística
del Pont Vell i del Geoparc, Avinyó.

1 Arquitecte o Enginyer/a
de camins, canals i
ports/grau en enginyeria
civil

LOT 2

Direcció facultativa del projecte de rehabilitació 1 Arquitecte o Enginyer/a
de les Tines dels Manxons, Callús.

LOT 3

Direcció facultativa del projecte d’obres de
l’Espai d’enoturisme i punt d’informació turística
a l’antic escorxador municipal de Navàs.

1 Arquitecte o Enginyer/a
i
1Museògraf/a (màster en

L’Escorxador, “Espai d’Experiències”, Navàs.

gestió de patrimoni)

LOT 4

1 Arquitecte o Enginyer/a
Direcció facultativa del projecte de rehabilitació
i
de la Casa Torres Amat com a Centre
1Museògraf/a (màster en
d’Interpretació i Museu Geoparc, Sallent.
gestió de patrimoni)

LOT 5

Direcció facultativa del projecte d’habilitació de 1 Arquitecte o Enginyer/a
la Capella de Cal Clarassó com Oficina de
Turisme, Santpedor.

LOT 6

Direcció facultativa del projecte del Centre
d’Interpretació del Cicle Lunar a la Pallissa de
Castelladral (“La lluna en un cove), de Navàs

1 Coordinador/a de
projectes museogràfics
(màster en gestió de
patrimoni)

L’adscripció de mitjans personals mínims es realitzarà mitjançant una declaració
responsable i la presentació d’una còpia del títol acadèmic.
De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles
que tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del
contracte, disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans i que l’entitat a la que es
recorri no està incursa en una prohibició de contractar.
Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que
disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del
compromís per escrit de dites entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que
hagués presentat la millor oferta, previ requeriment complimentat de conformitat amb el
que es disposa a l’apartat 2 de l’article 150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix
a l’apartat 3 de l’article 140 de la LCSP.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que prevé l’article 75 de la LCSP, o
tingui la intenció de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració
responsable i presentar altre declaració separat per cadascuna de les empreses a la
capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat.
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera de altres entitats, serà
necessari que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament
responsables de l’execució del contracte, i que acreditin individualment la solvència que
aporten.
Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de
selecció qualitativa que figurin en aquests.
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En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en
els termes indicats en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal,
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a
una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu.
Degut a l’especificitat de cadascun dels projectes, la valoració de l’experiència de la
persona que ha d’exercir la direcció es considera primordial. És per aquest motiu que
és el criteri que té més pes en la ponderació. Per altra banda, també es considera
important que, a través de la valoració de la millora de la qualitat tècnica en la
prestació, es pugui fer un seguiment continuat i clar en la prestació del servei i en els
resultat final d’aquest mitjançant un compromís de presentació de comunicats
setmanals i visites d’inspecció durant el període de garantia de les obres.
Finalment, el darrer criteri en importància és el de la millora en el preu de licitació. La
relativament poca importància d’aquest criteri en el ponderació és degut a la voluntat
de fer prevaldre la qualitat tècnica en la prestació del servei per damunt d’una baixa
econòmica que, probablement, anirà en detriment de l’assoliment de bons resultats a
nivell qualitatiu.
Criteris lot 1: direcció facultativa del projecte de Puntuació
Naturalesa
del
criteri
i
condicionament de l’accés i promoció turística del Pont màxima: 50 documentació per a valoració
Vell i del Geoparc, Avinyó.
punts
i posterior verificació

Experiència del director/a facultatiu/va

Fins a 25
punts

Caldrà acreditar-ho
(adjudicatari) amb una
declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost
mitjà d’hipervincle en la
proposta.

S’atorgaran 5 punts per cada direcció facultativa de
projectes d’obra de millora i condicionament de camins,
amb un pressupost mínim d’igual valor al preu màxim ofert
pel lot, en la que hagi exercit com a director facultatiu en els
últims 5 anys (prenent com a base la data de la certificació
final). Aquesta condició s’ha de mantenir durant tota la
vigència del contracte.

Millora de la qualitat tècnica en la prestació

1. Presentació de comunicats setmanals

(criteri automàtic)

Fins a 20
punts

(criteri automàtic)
Declaració jurada.

Compromís de presentació de comunicats setmanals sobre
l’evolució de les obres. Els comunicats s’efectuaran per correu
electrònic i es presentaran el dilluns de la setmana següent.
Inclouran un resum de les obres realitzades i de les incidències
ocorregudes (incloses les possibles incidències en matèria de
seguretat i salut), així com qualsevol altra informació que sigui
rellevant.

10 punts

2. Visites d’inspecció durant el període de garantia
Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de les 10 punts
obres executades durant el període de garantia (3 anys), amb
la realització del corresponent informe sobre l’estat de les
obres. S’inclourà reportatge fotogràfic datat.

Baixa econòmica

Fins a 5
punts

Declaració jurada.

(criteri automàtic)

Millora en el preu de licitació
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:

Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

Criteris lot 2: direcció facultativa del projecte
rehabilitació de les Tines dels Manxons, Callús.

de

Experiència del director/a facultatiu/va

S’atorgaran 5 punts per cada direcció facultativa de
projectes d’obra per a la rehabilitació d’edificis que
estiguin en possessió de catalogació patrimonial (BCIL,
BCIN, BPU,) o siguin part integrant de l’inventari de
patrimoni arquitectònic local del municipi (BIPCC), amb
un pressupost mínim d’igual valor al preu màxim ofert pel lot,
en la que hagi exercit com a director facultatiu en els últims
10 anys (prenent com a base la data de la certificació final).
Aquesta condició s’ha de mantenir durant tota la vigència del
contracte.

Puntuació
Naturalesa
del
criteri
i
màxima: 50 documentació per a valoració
punts
i posterior verificació

Fins a 25
punts

(criteri automàtic)

Caldrà
acreditar-ho
(adjudicatari)
amb
una
declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost per
mitjà
d’hipervincle
en
la
proposta.
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Millora de la qualitat tècnica en la prestació

Fins a 20
punts

(criteri automàtic)

1. Presentació de comunicats setmanals
Compromís de presentació de comunicats setmanals sobre
l’evolució de les obres. Els comunicats s’efectuaran per correue i es presentaran el dilluns de la setmana següent. Inclouran 10 punts
un resum de les obres realitzades i de les incidències
ocorregudes (incloses les possibles incidències en matèria de
seguretat i salut), així com qualsevol altra informació que sigui
rellevant.

Declaració jurada.

2. Visites d’inspecció durant el període de garantia
Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de les
obres executades durant el període de garantia (3 anys), amb
la realització del corresponent informe sobre l’estat de les
obres. S’inclourà reportatge fotogràfic datat.

10 punts

Baixa econòmica

Fins a 5
punts

Declaració jurada.

(criteri automàtic)

Millora en el preu de licitació
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:

Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

Puntuació
Criteris lot 3: direcció facultativa del projecte d’obres de
màxima: 55
l’Espai d’enoturisme i punt d’informació turística a l’antic
punts
escorxador municipal de Navàs. L’Escorxador, “Espai
d’Experiències”, Navàs.

Experiència del director/a facultatiu/va

Fins a 30
punts

Naturalesa
del
criteri
i
documentació per a valoració
i posterior verificació

(criteri automàtic)

Caldrà
(adjudicatari)

acreditar-ho
amb
una

S’atorgaran 5 punts per cada direcció facultativa de
projectes d’obra per a la rehabilitació d’edificis que
estiguin en possessió de catalogació patrimonial (BCIL,
BCIN, BPU,) o siguin part integrant de l’inventari de
patrimoni arquitectònic local del municipi (BIPCC), amb
un pressupost mínim d’igual valor al preu màxim ofert pel lot,
en la que hagi exercit com a director facultatiu en els últims 5
anys (prenent com a base la data de la certificació final).
Aquesta condició s’ha de mantenir durant tota la vigència del
contracte. Fins a un màxim de 20 punts.

declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost per
mitjà
d’hipervincle
en
la
proposta.

S’atorgaran 5 punts per cada direcció facultativa de
projectes museogràfics, amb un pressupost mínim d’igual
valor al preu màxim ofert pel lot, en la que hagi exercit com a
director d’obra en els últims 5 anys (prenent com a base la
data de la certificació final). Aquesta condició s’ha de
mantenir durant tota la vigència del contracte. Fins a un
màxim de 10 punts.

Millora de la qualitat tècnica en la prestació

Fins a 20
punts

(criteri automàtic)

1. Presentació de comunicats setmanals
Compromís de presentació de comunicats setmanals sobre
l’evolució de les obres. Els comunicats s’efectuaran per correue i es presentaran el dilluns de la setmana següent. Inclouran 10 punts
un resum de les obres realitzades i de les incidències
ocorregudes (incloses les possibles incidències en matèria de
seguretat i salut), així com qualsevol altra informació que sigui
rellevant.

Declaració jurada

2. Visites d’inspecció durant el període de garantia
Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de les
obres executades durant el període de garantia (3 anys), amb
la realització del corresponent informe sobre l’estat de les
obres. S’inclourà reportatge fotogràfic datat.

10 punts

Baixa econòmica

Fins a 5
punts

Declaració jurada

(criteri automàtic)

Millora en el preu de licitació
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:

Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
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Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

Puntuació
Criteris lot 4: direcció facultativa del projecte de màxima: 55
rehabilitació de la Casa Torres Amat com a Centre punts
d’Interpretació i Museu Geoparc, Sallent.

Experiència del director/a facultatiu/va

Fins a 30
punts

S’atorgaran 5 punts per cada direcció facultativa de
projectes d’obra per a la rehabilitació d’edificis que
estiguin en possessió de catalogació patrimonial (BCIL,
BCIN, BPU,) o siguin part integrant de l’inventari de
patrimoni arquitectònic local del municipi (BIPCC), amb
un pressupost mínim d’igual valor al preu màxim ofert pel lot,
en la que hagi exercit com a director facultatiu en els últims 5
anys (prenent com a base la data de la certificació final).
Aquesta condició s’ha de mantenir durant tota la vigència del
contracte. Fins a un màxim de 20 punts.

(criteri automàtic)

Caldrà
acreditar-ho
(adjudicatari)
amb
una
declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost per
mitjà
d’hipervincle
en
la
proposta.

S’atorgaran 5 punts per cada direcció facultativa de
projectes museogràfics, amb un pressupost mínim d’igual
valor al preu màxim ofert pel lot, en la que hagi exercit com a
director d’obra en els últims 5 anys (prenent com a base la
data de la certificació final). Aquesta condició s’ha de
mantenir durant tota la vigència del contracte. Fins a un
màxim de 10 punts.

Millora de la qualitat tècnica en la prestació

Naturalesa
del
criteri
i
documentació per a valoració
i posterior verificació

Fins a 20
punts

1. Presentació de comunicats setmanals
Compromís de presentació de comunicats setmanals sobre
l’evolució de les obres. Els comunicats s’efectuaran per correue i es presentaran el dilluns de la setmana següent. Inclouran 10 punts
un resum de les obres realitzades i de les incidències
ocorregudes (incloses les possibles incidències en matèria de
seguretat i salut), així com qualsevol altra informació que sigui
rellevant.

(criteri automàtic)

2. Visites d’inspecció durant el període de garantia
Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de les
obres executades durant el període de garantia (3 anys), amb
la realització del corresponent informe sobre l’estat de les
obres. S’inclourà reportatge fotogràfic datat.

(criteri automàtic)
10 punts

Baixa econòmica

Fins a 5
punts

(criteri automàtic)

Millora en el preu de licitació
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:

Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

Criteris lot 5: direcció facultativa del projecte d’habilitació Puntuació
de la Capella de Cal Clarassó com Oficina de Turisme, màxima: 50
punts
Santpedor.

Experiència del director/a facultatiu/va

Fins a 25
punts

(criteri automàtic)

Caldrà
acreditar-ho
(adjudicatari)
amb
una
declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost per
mitjà
d’hipervincle
en
la
proposta.

S’atorgaran 5 punts per cada direcció facultativa de
projectes d’obra per a la rehabilitació d’edificis que
estiguin en possessió de catalogació patrimonial (BCIL,
BCIN, BPU,) o siguin part integrant de l’inventari de
patrimoni arquitectònic local del municipi (BIPCC), amb
un pressupost mínim d’igual valor al preu màxim ofert pel lot,
en la que hagi exercit com a director facultatiu en els últims 5
anys (prenent com a base la data de la certificació final).
Aquesta condició s’ha de mantenir durant tota la vigència del
contracte.

Millora de la qualitat tècnica en la prestació

Naturalesa
del
criteri
i
documentació per a valoració
i posterior verificació

Fins a 20
punts

(criteri automàtic)

1. Presentació de comunicats setmanals
Compromís de presentació de comunicats setmanals sobre
l’evolució de les obres. Els comunicats s’efectuaran per correue i es presentaran el dilluns de la setmana següent. Inclouran 10 punts
un resum de les obres realitzades i de les incidències
ocorregudes (incloses les possibles incidències en matèria de
seguretat i salut), així com qualsevol altra informació que sigui

Declaració jurada
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rellevant.
2. Visites d’inspecció durant el període de garantia
Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de les
obres executades durant el període de garantia (3 anys), amb
la realització del corresponent informe sobre l’estat de les
obres. S’inclourà reportatge fotogràfic datat.

10 punts

Baixa econòmica

Fins a 5
punts

Declaració jurada

(criteri automàtic)

Millora en el preu de licitació
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:

Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

Criteris lot 6: direcció facultativa del projecte del Centre Puntuació
d’Interpretació del Cicle Lunar a la Pallissa de Castelladral màxima: 55
punts
(“La lluna en un cove), de Navàs

Experiència del director/a facultatiu/va

S’atorgaran 5 punts per cada direcció facultativa de
projectes museogràfics, amb un pressupost mínim d’igual
valor al preu màxim ofert pel lot, en la que hagi exercit com a
director facultatiu en els últims 5 anys (prenent com a base
la data de la certificació final). Aquesta condició s’ha de
mantenir durant tota la vigència del contracte. Fins a un
màxim de 20 punts.

S’atorgaran 5 punts pel direcció facultativa de projectes
audiovisuals, amb un pressupost mínim d’igual valor al preu
màxim ofert pel lot, en la que hagi exercit com a director
facultatiu en els últims 5 anys (prenent com a base la data
de la certificació final). Aquesta condició s’ha de mantenir

Fins a 30
punts

Naturalesa
del
criteri
i
documentació per a valoració
i posterior verificació

(criteri automàtic)

Caldrà
acreditar-ho
(adjudicatari)
amb
una
declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost per
mitjà
d’hipervincle
en
la
proposta.

durant tota la vigència del contracte. Fins a un màxim de 10
punts.

Millora de la qualitat tècnica en la prestació

Fins a 20
punts

(criteri automàtic)

1. Presentació de comunicats setmanals
Compromís de presentació de comunicats setmanals sobre
l’evolució de les obres. Els comunicats s’efectuaran per correue i es presentaran el dilluns de la setmana següent. Inclouran 10 punts
un resum de les obres realitzades i de les incidències
ocorregudes (incloses les possibles incidències en matèria de
seguretat i salut), així com qualsevol altra informació que sigui
rellevant.

Declaració jurada

2. Visites d’inspecció durant el període de garantia
Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de les
obres executades durant el període de garantia (3 anys), amb
la realització del corresponent informe sobre l’estat de les
obres. S’inclourà reportatge fotogràfic datat.

10 punts

Baixa econòmica

Fins a 5
punts

Declaració jurada

(criteri automàtic)

Millora en el preu de licitació
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:

Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

En aquesta contractació, amb més d’un criteri d’adjudicació, es consideraran ofertes
anormals o desproporcionades aquelles que, respecte del criteri del preu, es trobin en els
supòsits previstos a l’article 85 del RGLCAP. Respecte al criteri experiència no procedeix
aplicar la valoració d’ofertes anormals o desproporcionades ja que fa referència al nombre
de projectes redactats i al personal addicional.
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6. TERMINI EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Amb la finalitat de respectar els terminis plantejats per l’òrgan contractant per a l’execució
dels diferents contractes d’obres, es disposen a continuació els següents terminis per a
l’execució dels mateixos tenint en compte que el contracte serà efectiu des de la data de
signatura de l’acta de replanteig.
El contracte s’inicia a la data de la seva signatura i finalitza amb l’aprovació de la liquidació
final de l’obra, incloses les possibles pròrrogues que puguin ser aprovades per l’òrgan de
contractació.
La liquidació final de l’obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord
amb el que estableix l’article 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
El termini d’execució de les obres és el que es relaciona a continuació amb cadascun dels
projectes:
-

Lot 1: Condicionament de l’accés i promoció turística del Pont Vell d’Avinyó
 2 mesos

-

Lot 2: Rehabilitació de les tines dels Manxons de Callús
 5 mesos

-

Lot 3: Espai d’enoturisme i punt d’informació turística a l’antic escorxador municipal
de Navàs. L’Escorxador, “Espai d’Experiències”
 15 mesos

-

Lot 4: Reforma de la Casa Museu Torres-Amat de Sallent
 21 mesos

-

Lot 5: Habilitació de la Capella de “Cal Clarassó” com Oficina de Turisme de
Santpedor
 3 mesos

-

Lot 6: El Centre d’Interpretació del Cicle Lunar a la Pallissa de Castelladral (“La
Lluna en un cove”) de Navàs
 3 mesos

Aquest termini és el que s’ha previst en els projectes, i restarà sotmès, si s’escau, a
reduccions en funció de les propostes presentades pels adjudicataris de les obres, de
cadascun dels lots.
El termini per la presentació del document d’obra executada: 2 mesos a comptar des
de la recepció de les obres.

7. RÈGIM SANCIONADOR
La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part del Consell
Comarcal.
El contractista haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal dels perjudicis derivats de culpa o
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquest
supòsits la indemnització es determinarà pel Consell Comarcal en raó dels perjudicis
realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en el seu
cas procedeixi.
Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós compliment de les
obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests efectes
s’entendrà per incompliments:
Infraccions lleus:
-

-

No proposar solucions o no col·laborar amb el Consell Comarcal, per part de la
persona encarregada del contracte, en la resolució dels problemes que l’execució del
contracte plantegi.
No prendre, per part de la persona encarregada del contracte, les mesures
adequades per a evitar interrupcions o demores als treballs.
No assistir a les reunions de coordinació o similars quan se li demani.
Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi obligacions recollides en els
documents contractuals i altra normativa d’aplicació i no resulti tipificada d’infracció
greu o molt greu en aquest plec.

Infraccions greus:
-

-

La reiteració d’una infracció lleu.
Incomplir l’obligació d’indemnitzar a tercers, al Consell Comarcal o al seu personal
pels danys i perjudicis que es produeixin amb motiu de l’execució del contracte, llevat
que derivessin d’ordre específica del Consell Comarcal comunicada per escrit.
Desobeir o no atendre a les potestats del Consell Comarcal per reordenar l’execució
del contracte per implantar les modificacions que aconselli l’interès públic.
Incomplir el protocol de comunicació en cas d’accident, incident o esdeveniment
especial que pugui donar-se en l’àmbit de l’obra i el seu entorn.
En el cas dels informes, aportació de dades injustificadament errònies i/o entrega
fora de termini.
No posar a disposició del Consell Comarcal informació acreditativa del compliment
de la legislació sobre seguretat social i seguretat i salut laboral, o qualsevulla altra
documentació que reclami aquest en compliment d’alguna normativa o procediment
administratiu.

Infraccions molt greus:
-

La reiteració d’una infracció greu.
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-

-

Ocasionar danys i perjudicis directes o indirectes a qualsevol persona, propietat o
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències o
d’una deficient organització de l’obra.
Modificar el personal assignat al contracte, sense l’autorització del Consell Comarcal.
Executar el contracte indirectament mitjançant cessionari o subcontractista sense
atenir-se a les previsions d’aquest plec.
No complir les determinacions del contracte o no disposar, per a la seva execució,
dels mitjans materials i personals que s’hagin proposat.
Divulgar o publicar qualsevol document que el Consell Comarcal hagi qualificat com
a confidencial.
Retard de 3 dies en l’entrega d’acord amb el termini disposat en aquest PCAP.

Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'una falta del mateix
caràcter sancionada per resolució administrativa ferma.
En el cas de demora en la prestació del servei, l’adjudicatari es farà càrrec del danys i
perjudicis causats al Consell Comarcal. Independentment del rescabalament per danys i
perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, el Consell
Comarcal podrà aplicar les sancions següents:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10% del preu del contracte, entès com a import
d’adjudicació.
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 % del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 % del preu del contracte. En el cas de no assistir a les
reunions de coordinació i seguiment s’aplicarà una penalització d’un 0,5% del preu total de
licitació del conjunt de contracte.
En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació al Consell Comarcal s’imposarà al
contractista una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre
el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte
En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà,
prèvia l’emissió dels informes pertinents.
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu mitjançant la
seva deducció en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l’obligació.
El Consell Comarcal podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment
o parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
Penalitat especial per demora: En el supòsit que l’empresa contractista, per causes
que li siguin imputables, incorri en demora en relació amb el termini de l’obra i aquest
fet comporti la pèrdua del finançament concedit al Consell Comarcal, l’empresa estarà
obligada a aportar a l’ens local la mateixa quantitat de l’ajut econòmic perdut. És

d’aplicació la mateixa penalitat en cas de pèrdua de l’ajut per una deficient execució
dels treballs en el termini establert, que també tingui com a conseqüència la pèrdua
del finançament concedit. Aquesta penalitat es considerà com a danys i perjudicis.

8. FORMA DE PAGAMENT
L’empresa adjudicatària emetrà factures mensuals al Consell Comarcal, en funció dels
serveis prestats que podran ser inferiors als previstos però en cap cas superiors.
Cada factura serà expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. D’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número
d’expedient de contractació.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Als efectes
de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és L06090007, l’òrgan gestor
és L06090007, i l’oficina comptable és L06090007.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l’article 200 de la LCSP.
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