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BASES DEL CONCURS INTERNACIONAL DE PROJECTES PER AL NOU ESPAI DE
CENTRALITAT URBANA RESULTANT DEL SOTERRAMENT DE LES VIES DEL
FERROCARRIL A SANT FELIU DE LLOBREGAT.
CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONCURS INTERNACIONAL DE PROJECTES
1.1 Les presents bases tenen per objecte establir la regulació de les condicions jurídiques que
regiran el Concurs internacional de projectes, amb intervenció del Jurat d’experts i consulta
ciutadana per tal que el Jurat seleccioni la millor proposta que, per la seva adequació, qualitat
arquitectònica i viabilitat tècnica, econòmica i constructiva, sigui valorada com la millor i més idònia
tècnicament per dur a terme els treballs que definiran el NOU ESPAI DE CENTRALITAT URBANA
RESULTANT DEL SOTERRAMENT DE LES VIES DEL FERROCARRIL A SANT FELIU DE
LLOBREGAT de conformitat amb allò establert en el Plec de clàusules tècniques regulador del
concurs de projectes i les presents bases reguladores del concurs.
El concurs de projectes i el contracte posterior que se’n derivi i s’adjudiqui amb els seus
corresponents lots pretén satisfer un programa de necessitats heterogeni derivat de l’alliberament
d’espai urbà posterior al soterrament de les vies de ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat, per la
qual cosa cal adequar aquest espai de manera global, coordinant els diferents requeriments
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urbanístics. És a dir, serà necessari definir un projecte urbà basat en diferents disciplines com
l’urbanisme, l’espai públic i l’arquitectura.
Les propostes que es presentin seran lliures amb la única limitació de respondre als objectius
fixats i d’atendre les condicions preestablertes fixades que aquest concurs de projectes estableix
a través del plec de prescripcions tècniques.
1.2 Del resultat del concurs de projectes, se’n derivarà el contracte de serveis per a la
redacció dels diferents projectes urbans i altres treballs que definiran el nou espai de
centralitat urbana resultant del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de
Llobregat. Contracte de serveis que es dividirà en 5 lots amb les prestacions que a
continuació es relacionen i es detallen de forma més àmplia en el plec de prescripcions tècniques
i en l’Annexe IX de les presents bases reguladores del concurs. El contracte de serveis i els seus
respectius lots s’adjudicaran pel procediment negociat sense publicitat de conformitat amb la
normativa de contractes del sector públic i en concret en allò establert en l’article 168. Lletra d) de
la LCSP.
LOT 1: Contracte de serveis per als treballs de planejament centrats en la redacció
de la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) de l’àmbit de la nova
centralitat de Sant Feliu de Llobregat.
LOT 2: Contracte de serveis per la redacció de l’Avantprojecte d'Urbanització de
l’àmbit de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat i per treballs d’assistència
tècnica.
LOT 3: Contracte de serveis per a la redacció del Projecte d’Urbanització i posterior
Direcció d’Obra del carrer de Pi i Margall entre el carrer de Vidal i Ribas i la rambla
Marquesa Castellbell.
LOT 4: Contracte de serveis per a la redacció del Projecte d’Urbanització i posterior
Direcció d’Obra del passeig de Comte de Vilardaga i del carrer de Dalt, a l’alçada del
parc Nadal.
LOT 5: Contracte de serveis per a la redacció del Projecte d’Urbanització i posterior
Direcció d’Obra del passeig de l’Onze de Setembre i el carrer de Picasso.

1.3 En el cas que les presents bases siguin traduïdes a altres llengües, si es produeixen
discrepàncies, prevaldrà la versió en llengua catalana.
1.4 L'objecte del concurs correspon al “codi71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción,
ingeniería e inspección” del vocabulari comú de contractes (CPV) aprovat pel Reglament (CE)
núm. 213/2008, de la Comissió de 29 de novembre de 2007 i codi CPA 742 Serveis tècnics
d’arquitectura i enginyeria i altres serveis relacionats amb l’assessorament tècnic.
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CLÀUSULA 2. RÈGIM JURÍDIC, EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, NATURALESA DEL
CONTRACTE I PROCEDIMENT

2.1 Aquest contracte té caràcter administratiu, i es qualifica com a concurs de projectes amb
intervenció de Jurat d’Experts, organitzat en el marc d’un procediment d’adjudicació d’un
contracte de serveis, de conformitat amb allò establert en l’article 183.2.a) de la Llei 9/2017 de 8
de novembre de contractes del sector públic (LCSP).
2.2 El present concurs de projectes amb intervenció de Jurat d’Experts es desenvoluparà d'acord
amb el que preveuen les presents bases, i d’acord amb el que estableixen els articles 183 a 187
de la LCSP i la resta de normativa d'aplicació.
2.3 L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, d’acord amb el que preveu
l’article 116 de la LCSP.
2.4. El present concurs de projectes es divideix en cinc (5) lots, que es descriuen en les presents
bases i en el plec de prescripcions tècniques. De conformitat amb l’article 99 de la LCSP, sempre
que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, haurà de preveure la realització
independent de cada una de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots.
2.5 Aquest concurs, de conformitat amb els articles 19, 22, 99 i 101 de la LCSP i atès el seu
valor estimat, es troba subjecte a regulació harmonitzada.
2.6 El concurs es convoca sota la forma de Concurs de Projectes amb una primera fase de
caràcter obert, i una segona fase de caràcter restringit, en els termes que preveu l'article 183
de la LCSP, supòsit comprès en el seu apartat 2.b), modalitat "concursos de projectes amb primes
de participació o pagaments als participants" i adjudicació ulterior als guanyadors de cada un dels
lots que conformen el contracte de serveis per a la redacció dels diferents projectes, d'acord
amb el supòsit contingut en la lletra d) de l'article 168 del mateix text legal mitjançant el
procediment negociat sense publicitat, d’acord amb els paràmetres següents:
Lot 1: Contracte de serveis per als treballs de planejament centrat en la redacció de
la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) de l’àmbit de la
nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat, a adjudicar al primer guanyador.
Lot 2: Contracte de serveis per a la redacció de l’avantprojecte d'urbanització de
l’àmbit de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat i per a treballs
d’assistència tècnica, a adjudicar al primer guanyador.
Lot 3: Contracte de serveis per a la redacció del projecte d’urbanització i posterior
Direcció d’obra del carrer de Pi i Margall entre el carrer de Vidal i Ribas i la
rambla Marquesa Castellbell, a adjudicar al primer guanyador.
Lot 4: Contracte de serveis per a la redacció del projecte d’urbanització i posterior
Direcció d’obra del passeig de Comte de Vilardaga i el carrer de Dalt, a
l’alçada del Parc Nadal, a adjudicar al segon guanyador.
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Lot 5: Contracte de serveis per a la redacció del projecte d’urbanització i posterior
Direcció d’obra del passeig Onze de Setembre i el carrer de Picasso, a
adjudicar al tercer guanyador.

2.7 L’accés al concurs de projectes constarà de dos (2) modalitats (A i B) en funció de la
forma d'accés al mateix i s’articularà en tres (3) fases de la forma següent:
FASE 1: Estructurada en 2 modalitats (A i B): Aquesta fase està oberta a qualsevol persona
física o jurídica, espanyola o estrangera, que compleixi els requisits establerts en les presents
bases.
-

La modalitat de participació (A) per a participants de reconeguda i acreditada
experiència: Aquesta modalitat es vincula a l'experiència prèvia dels concursants. Els
participants que accedeixen per aquesta modalitat hauran d’acreditar una experiència
demostrativa de com a mínim cinc (5) anys d’experiència en la seva professió, i el
desenvolupament de treballs realitzats, dels quals hagin estat autors, com a màxim, en
els darrers quinze (15) anys.
El Jurat seleccionarà un mínim de
corresponents a la modalitat A.

quatre (4) i un màxim de set (7) concursants

- La modalitat de participació B per a participants que, tot i acreditar una experiència
mínima demostrativa de com a mínim cinc (5) anys en la seva professió, no acreditin la
realització de treballs previstos en la modalitat anterior. En aquest cas, els participants
hauran de presentar una preproposta de conformitat amb l’establert en les presents
bases reguladores.
El Jurat seleccionarà un mínim d’un (1) i un màxim de tres (3) per a la modalitat B.
La selecció es realitzarà atenent els criteris de selecció establerts en les presents bases i
accediran a la FASE 2 aquells concursants que quedin classificats en les primeres
posicions per a cada una de les dues modalitats. El Jurat d’experts seleccionarà com a
màxim deu (10) candidatures entre les presentades, en base als criteris de selecció
establerts en les presents bases.
FASE 2: S’accedirà a aquesta segona fase per invitació als candidats seleccionats en la fase
primera (1).
Els concursants seleccionats presentaran les seves propostes en la forma establerta en
aquestes bases. Una vegada presentades les propostes, el Jurat procedirà a l’examen i
valoració de les mateixes (presentades de forma ANÒNIMA i amb LEMA) i a la seva
classificació, tenint en consideració els criteris de valoració establerts en les presents bases
reguladores.
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FASE 3: Fase de consulta ciutadana i selecció per part del Jurat d’Experts del guanyador i
dos finalistes del concurs internacional de projectes.
Les tres (3) propostes millor puntuades, a criteri del Jurat d’experts, seran exposades
públicament (de forma ANÒNIMA i amb LEMA) durant un període establert per poder ser
sotmeses a una votació mitjançant consulta ciutadana dels ciutadans/es majors de 16 anys
empadronats al municipi de Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb allò establert en el
Reglament de participació municipal. Un cop efectuat aquest tràmit, el Jurat d’experts
nomenarà la proposta guanyadora, el segon i el tercer premi.
2.8 Es considerarà com a proposta guanyadora la que resolgui de la millor manera, segons el
criteri del Jurat i els requeriments d'aquestes bases, de conformitat amb els criteris de valoració
que s’estableixen i les establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques.
2.9. Per participar en aquest concurs de projectes, serà necessària l’aportació de la documentació
que es requereix en les presents bases en la primera fase.
2.10. Els participants seleccionats (concursants) per a la presentació de les propostes (Fase 2)
hauran de tenir present que es regeix pel principi d’anonimat. En conseqüència, les propostes
tècniques hauran de vetllar pel manteniment de l’anonimat de les mateixes, sense que pugui
constar cap tipus d’element o d'informació que permeti la seva identificació (adreces, telèfons,
adreces electròniques, signatures, noms, logos identificatius, etc...). Així mateix es considerarà
trencat l’anonimat en el cas que qualsevol concursant reveli la seva identitat abans de que
es faci pública la decisió del Jurat. La ruptura de l’anonimat a les Fases 2 i 3 comportarà
l’exclusió automàtica del concursant en el present concurs, que continuarà el seu
desenvolupament amb les propostes restants.

2.11 Per allò que no estigui contemplat en aquestes bases reguladores del concurs ni al plec de
prescripcions tècniques, caldrà tenir en compte la normativa legal vigent aplicable i en concret:
● Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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).
● Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de
30
d’octubre,
de
Contractes
del
Sector
Públic.
● Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les
dues
disposicions
esmentades
anteriorment.
● Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de Mesures Urgents en Matèria de Contractació Pública.
● Decret 107/2005, de 31 de maig, de Creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores.
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● Llei

7/1985,

de

2

d’abril,

Reguladora

de

les

Bases

de

Règim

Local.

● Text refós de Règim Local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
● Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003,
de
28
d’abril
(d’ara
endavant
“TRLMRLC”).
● Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
● Llei

40/2015

d’1

d’octubre,

de

Règim

Jurídic

del

Sector

Públic.

● Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
● Llei

59/2003,

de

19

de

desembre,

de

signatura

electrònica.

● Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’Ús dels Mitjans Electrònics al Sector Públic de Catalunya.
● Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre
Comptable
de
Factures
en
el
Sector
Públic.
● Llei

22/2010,

de

20

de

juliol,

del

Codi

de

Consum

de

Catalunya.

● Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu
a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades
personals
i
a
la
lliure
circulació
d'aquestes
dades.
● Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels
Drets Digitals.
● Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.
● Llei 2/2015, de 30 de març, de Desindexació de l’Economia Espanyola, desplegada pel
Reial decret 55/2017, de 3 de febrer.
● Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció i la resta de normativa de salut i seguretat
laboral aplicable als contractes d’obra.
● Llei 32/2006, de 18 d’octubre, Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la
Construcció, desplegada pel Reial decret 1109/2007 de 24 d'agost.
● Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’Obra Pública.
● Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'Arquitectura.
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● Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic.
● Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Sòl i Rehabilitació Urbana.
● Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
● Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
● Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre Protecció de la
Legalitat Urbanística.
● Llei 38/1999, de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació.
● Codi Tècnic de l’Edificació.
● El planejament urbanístic general aplicable.
● El planejament urbanístic derivat aplicable.
● Llei 10/2014 de 26 de setembre de consultes populars no referendàries i altres formes de
participació ciutadana.
● Reglament de participació ciutadana.
● La resta de normativa estatal i autonòmica que sigui d’aplicació.

2.12 Aquestes bases i la resta de documents annexos revestiran caràcter contractual. En cas de
discordança entre les presents bases i qualsevol de la resta de documents contractuals,
prevaldran aquestes bases.
2.13 El desconeixement de les clàusules de les bases en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals, i de les instruccions o de la normativa que resultin d’aplicació en la
execució d’allò acordat, no eximeix a l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.
2.14 De la mateixa manera, tindrà caràcter contractual el plec de prescripcions tècniques i les
propostes presentades pel/s guanyador/s, amb el dret que comporta i que es recull en els dos
paràgrafs anteriors. De la mateixa forma seran d'aplicació les altres disposicions que regulen la
contractació del sector públic.
CLÀUSULA 3. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I ÒRGANS DEL CONCURS
3.1 L'òrgan de contractació per a aquest contracte és la Junta de Govern Local, de conformitat
amb allò establert la disposició addicional segona de la LCSP, en els decrets de delegació de
8

competències municipals aprovats en el cartipàs DA201500000001910 de 8/07/2015 i les bases
d’execució del pressupost per al 2019.
3.2 El Jurat d’Experts, una vegada constituït amb els membres i de conformitat amb l’assenyalat
en aquestes bases, intervindrà en la fase de selecció de la proposta guanyadora i de les dues
propostes finalistes en base als criteris tècnics que es concreten en les presents bases.

CLÀUSULA 4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
D’acord amb l’article 62 de la LCSP es designa com a responsable del contracte el/la cap de
l’Oficina del Soterrament de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
CLÀUSULA 5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
5.1 El pressupost base de licitació d’aquesta contractació serà de 670.176,55 € IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 553.864,92 € de pressupost net sense IVA, i 116.311,63 € corresponent
al 21% d’IVA.

LOT

IMPORT IVA EXCLÒS

IVA (21%)

TOTAL

LOT 1

102.477,23 €

21.520,22 €

123.997,45 €

LOT 2

209.011,97 €

43.892,51 €

252.904,48 €

LOT 3

79.833,60 €

16.765,06 €

96.598,66 €

LOT 4

57.153,60 €

12.002,26 €

69.155,86 €

LOT 5

47.537,28 €

9.982,83 €

57.520,11 €

TOTAL

496.013,68 €

600.176,55 €

5.2 El sistema utilitzat per determinar el pressupost base de licitació ha consistit en prendre com a
referència els preus generals i habituals de mercat, així com l’aplicació de fórmules recomanades
per col·legis professionals, distribuïts conforme al següent desglòs amb la inclusió dels treballs
següents:
Per determinar els valors dels treballs de planejament s’han pres com a referència valors com: la
superfície de l'àmbit, el nombre d’habitatges del municipi i diferents factors correctors vinculats a
la dinàmica i complexitat urbanes. Per determinar els valors dels contractes dels projectes
d’urbanització s’ha contemplat un percentatge sobre el pressupost d’execució material teòric dels
treballs d’urbanització.
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LOT 1: Contracte de serveis per als treballs de planejament centrats en la redacció de la
modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) de l’àmbit de la nova centralitat de
Sant Feliu de Llobregat.
Àmbit: 166.400 m2
IMPORT
(IVA no inclòs)

TREBALLS

1A. Redacció de la Modificació Puntual del Pla
General Metropolità (MP PGM)

Termini per realitzar
els treballs

102.477,23 €

TOTAL

10-12 mesos

102.477,23 €

LOT 2: Contracte de serveis per a la redacció de l’Avantprojecte d'Urbanització de l’àmbit
de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat i per a treballs d’assistència tècnica.
Àmbit: 91.857 m2
TREBALLS

IMPORT
(IVA no inclòs)

Termini per realitzar
els treballs

2A. Redacció de l’Avantprojecte (Director) d’Urbanització

176.011,97 €

4 mesos

2B. Assistència tècnica per a la supervisió de la redacció
del Projecte d’Urbanització de l’avinguda central. Projecte
promogut per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

18.000,00 €

Durada de redacció del
projecte elaborat per
l’ATM

2C. Assistència tècnica per a la supervisió de la direcció
d’obra de l’avinguda central. Projecte promogut per
l’Autoritat del Transport Metropolità.

15.000,00 €

Durada de l’obra

TOTAL

209.011,97 €

LOT 3: Contracte de serveis per a la redacció del Projecte d’Urbanització i posterior
Direcció d’Obra del carrer de Pi i Margall entre el carrer de Vidal i Ribas i la rambla
Marquesa Castellbell.
Àmbit 6.600 m2
IMPORT
(IVA no incluido)

Termini per realitzar els treballs

3A. Redacció de l’Avantprojecte
3B. Redacció del Projecte
d’execució

15.966,72 €

1,5 mesos

39.916,80 €

3 mesos

3C. Direcció d’obra d’urbanització
i liquidació

23.950,08 €

TOTAL

79.833,60 €

TREBALLS

Duració de l’obra
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LOT 4: Contracte de serveis per a la redacció del Projecte d’Urbanització i posterior
Direcció d’Obra del passeig de Comte de Vilardaga i del carrer de Dalt, a l’alçada del Parc
Nadal. Àmbit: 4.725 m2
TREBALLS

IMPORTS (IVA no
inclòs)

4A. Redacció de l’Avantprojecte
4B. Redacció del Projecte d’Execució
4C. Direcció d’obra d’urbanització i
liquidació

Termini per realitzar els
treballs

11.430,72 €
28.576,80 €

1,5 mesos
3 mesos

17.146,08 €

Duració de l’obra

57.153,60 €

TOTAL

LOT 5: Contracte de serveis per a la redacció del Projecte d’Urbanització i posterior
Direcció d’Obra del passeig d’Onze de Setembre i el carrer de Picasso. Àmbit 3.930 m2
TREBALLS

IMPORTS (IVA no
inclòs)

5A. Redacció de l’Avantprojecte
5B. Redacció del Projecte d’Execució
5C. Direcció d’obra d’urbanització i
liquidació

9.507,46 €
23.768,64 €
14.261,18 €

Termini per realitzar els
treballs
1,5 mesos
3 mesos
Duració de l’obra

47.537,28 €

TOTAL

En la relació de treballs prèviament esmentats i inclosos en els LOTS 1-2-3-4-5; el contingut bàsic
que inclouran els mateixos es pot consultar a l’Annex IX dels presents plecs.

5.3 En relació als premis

PREMIATS

Premi

1r classificat del Concurs

Adjudicació del lot 1, lot 2
i lot 3

2n classificat del Concurs

Adjudicació de lot 4

3r classificat del Concurs

Adjudicació del lot 5
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Licitadors seleccionats per participar en la FASE 2
(màxim 10 participants)

Prima individual de
participació de
6.000 € (IVA inclòs)

5.4 En relació a les dietes dels membres del Jurat

JURAT

DESPESA

Despeses derivades de la participació del jurat en forma
de primes de col·laboració i dietes.

10.000 € (IVA inclòs)

CLÀUSULA 6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
6.1 El valor estimat del contracte (VEC), a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i
altres condicions que se’n deriven, de conformitat amb el que estableix l’article 101 i article 183.4
de la LCSP que estableix que en els concursos de projectes organitzats en el marc d’un
procediment d’adjudicació d’un contracte de serveis, caldrà tenir en compte el valor estimat del
contracte de serveis i els eventuals premis i pagaments als participants és de 620.328,71 euros
(IVA exclòs), tenint en compte tota la seva durada, les possibles pròrrogues i les modificacions
contractuals. L’import correspon a 553.864,92 euros (pressupost base sense IVA) + 66.463,79
euros part relativa a possibles modificacions del contracte que no podran superar, en cap cas, el
12% del preu primitiu del contracte.
6.2 D’acord amb l’article 22 de la LCSP i l’article 99.6 de la LCSP, el procediment està subjecte
a una regulació harmonitzada.

CLÀUSULA 7. PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció
dels diferents projectes arquitectònics i altres treballs que definiran el nou espai de centralitat
urbana resultant del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat, per
cadascun dels cinc (5) lots identificats en la clàusula 1 de les presents bases
En el preu del contracte es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol tipus
que sigui d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin per l’adjudicatari com a
12

conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el plec tècnic i les bases
reguladores del present concurs de projectes.
CLÀUSULA 8. FINANÇAMENT
Existeix crèdit suficient i adequat fins a l’import del pressupost màxim fixat per l’Administració.
L’import d’aquest contracte va amb càrrec a les partides pressupostàries següents:
●

Pel que fa als premis per als licitadors seleccionats per participar en la FASE 2, on s’ha
previst un prima de participació de 6.000 € (IVA inclòs) per als 10 licitadors seleccionats i
les despeses derivades de la participació del jurat en forma de primes de col·laboració i
dietes per import de 10.0000 euros, hi ha consignació pressupostària a la partida 100
45901 22706 Estudis i treballs tècnics projecte Soterrament.

●

Els lots en concepte de premis als tres primers classificats, s’imputaran a l’aplicació
pressupostària de Capítol VI amb codi 100 45901 64000 Redacció projectes i estudis
Soterrament actualment consignada amb 100.000 euros. De conformitat amb la DA 3a
apartat 2. de la LCSP, el desenvolupament de la FASE 3 restarà condicionat a l’existència
de crèdit adequat i suficient per la part de l’import no consignat, per tal d’atendre les
adjudicacions dels esmentats lots i que ara mateix es troba pendent de l’aprovació de la
modificació pressupostària de suplement de crèdit que es finança mitjançant préstec, així
com de l’import de les plurianualitats que corresponguin. Tant la modificació de crèdit com
la distribució de les plurianualitats s’hauran d’aprovar en qualsevol cas abans de procedir
a la FASE 3 del concurs.

CLÀUSULA 9. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al DOUE i al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, sense perjudici de la màxima difusió que es pugui
efectuar als efectes de publicitat en els diferents mitjans que es considerin per l’Ajuntament.
La publicació al DOUE precedirà qualsevol altra publicació en els termes establerts a la normativa
vigent.

CLÀUSULA 10. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
10.1 En relació a la convocatòria del concurs de projectes: sol·licituds de participació.
- Es considera com a sol·licitud de participació l’aportació pels participants de la documentació
administrativa general (que serà comuna a ambdues modalitats de participació -A i B-), així com
la documentació administrativa específica que es demana per a la modalitat A i la documentació
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tècnica específica per a la modalitat B (prepropostes), de conformitat amb la clàusula 17 de les
presents bases reguladores del concurs.
- La data límit per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació necessària per
a la Fase 1 del present concurs serà l’establerta en l’anunci de publicació d’aquestes bases i
convocatòria del concurs, essent aquesta no inferior a 40 dies naturals des de la publicació
en el DOUE del referit anunci.
- El número de candidats que seran convidats a participar a la Fase 2 del concurs serà un
mínim de 5 i un màxim de 10 candidats, una vegada aplicats els criteris de selecció establerts a
la clàusula 19 de les presents bases i sempre que sigui possible.
10.2 El concurs de projectes es desenvoluparà en tres fases:

FASE 1: Fase de selecció prèvia dels candidats
La primera fase resta oberta a qualsevol persona física o jurídica, espanyola o estrangera, que
compleixi els requisits establerts en aquestes bases.
En aquesta primera Fase, estructurada en dues (2) modalitats de participació (A i B), el Jurat
d’Experts seleccionarà un màxim de 10 candidats entre els participants que compleixin els
requisits establerts en les bases i de conformitat amb els criteris de valoració establerts per a
aquesta fase.
- La modalitat de participació A per a participants de reconeguda i acreditada
experiència: Aquesta modalitat es vincula a l'experiència prèvia dels concursants. Els participants
que accedeixen per aquesta modalitat hauran d’acreditar una experiència mínima demostrativa
d’almenys 5 anys d’experiència en la seva professió i de desenvolupament de treballs realitzats,
dels quals hagin estat autors, com a màxim, en els darrers 15 anys.
El Jurat seleccionarà un mínim de quatre (4) i un màxim de set (7) concursants
corresponents a la modalitat A.
- La modalitat de participació B: Per a participants que, tot i acreditar una experiència
mínima demostrativa de com a mínim cinc (5) anys en la seva professió, no acrediten la
solvència requerida per accedir mitjançant la modalitat A. En aquest cas, els participants hauran
de presentar una preproposta de conformitat amb l’establert a la clàusula 17 de les presents
bases reguladores.
El Jurat seleccionarà un mínim d’una (1) candidatura i un màxim de tres (3) candidatures per
a la modalitat B.
La selecció es realitzarà atenent els criteris de selecció tècnics establerts en les presents bases i
accediran a la FASE 2 aquells que quedin classificats en les primeres posicions de cada
modalitat, seleccionant un màxim de 10 candidatures.
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Un cop format el grup de candidatures seleccionades, el Jurat d’Experts publicarà i notificarà als
seleccionats en aquesta fase, a fi de que presentin les seves proposicions, corresponents a la
Fase 2, en el termini assenyalat.
Si el número de candidats per passar a la Fase 2 és inferior al mínim establert (5 candidats), es
podrà continuar amb el procediment amb els candidats que reuneixin les condicions mínimes
exigides, sense que es pugui convidar a empresaris que no hagin sol·licitat participar en el
present concurs, o a participants que no posseeixin les condicions mínimes requerides
establertes en les presents bases.
Un cop el Jurat d’Experts seleccioni les candidatures que passen a las segona Fase, el Jurat ho
notificarà i publicarà. I convidarà els seleccionats a participar en la segona Fase.
FASE 2: Fase de selecció final
S’accedirà a aquesta segona fase per invitació als candidats seleccionats.
Els candidats seleccionats presentaran les seves propostes en la forma establerta a la clàusula
20 d’aquestes bases i en el termini que s’anunciarà en el Perfil del Contractant i pels demés
mitjans, que com a mínim serà de 70 dies.
Una vegada presentades les proposicions, el Jurat d’Experts procedirà a l’examen i valoració de
les propostes (presentades de forma ANÒNIMA i amb LEMA).
El Jurat d’Experts valorarà les propostes presentades, de conformitat amb els criteris tècnics de
valoració definits en les aquestes bases, sobre una puntuació total de 100 punts, escollint en el
seu cas, les tres propostes que hagin estat millor puntuades, i classificant les propostes en ordre
decreixent. Essent que en tot cas les propostes seleccionades hauran d’assolir una puntuació
mínima de cinquanta-un punts (51) sobre una totalitat de cent (100) punts de conformitat amb les
presents bases reguladores.
FASE 3: Fase de consulta ciutadana i selecció pel Jurat d'Experts en base a criteris tècnics
del guanyador i finalistes del concurs
Les 3 propostes millor puntuades, a criteri del Jurat d’Experts, seran exposades públicament (de
forma ANÒNIMA i amb LEMA) durant un període establert per poder ser sotmeses a consulta
ciutadana.
La consulta ciutadana s’efectuarà als ciutadans/es majors de 16 anys empadronats al municipi de
Sant Feliu de Llobregat d’acord amb allò establert en el Reglament de participació municipal.
S’estableix un mínim de participació en la consulta ciutadana de 100 ciutadans/anes de
conformitat amb l’establert en el pàrraf anterior. Essent que almenys una quarta part d’aquests
ciutadans/anes hauran de ser persones que resideixen en alguna dels barris afectats per les
obres de soterrament .
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La pregunta que se sotmetrà a consulta ciutadana serà, de forma orientativa, la següent:
-

Segons el seu criteri, quin dels següents projectes considera més adequat per al nou
espai de centralitat urbana resultant del soterrament del ferrocarril a Sant Feliu de
Llobregat?

El Jurat d’Experts, tenint en compte l’impacte social i sobre el territori que tinguin les propostes
fruït de la consulta ciutadana efectuada, atorgarà a la proposta més votada per la ciutadania
cinquanta (50) punts. Els cinquanta (50) punts s'atorgaran de manera íntegra a la proposta més
votada. Posteriorment, el Jurat d’Experts designarà, en base als criteris establerts en les aquestes
bases, la proposta guanyadora del concurs de projectes i els dos finalistes (segon i tercer premis)
i procedirà a convocar i dur a terme l’obertura del sobre número 4 per conèixer la identitat del
guanyador del concurs dels dos finalistes (segon i tercer premis).

CLÀUSULA 11. DOCUMENTACIÓ

PRÈVIA QUE ES FACILITARÀ ALS PARTICIPANTS

11.1 Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, els interessats podran obtenir la
documentació que regularà el concurs de projectes a través del Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ubicat a la pàgina web següent: https://www.santfeliu.cat/
Per a la FASE 1 es facilitarà la documentació següent:
- Anunci de licitació
- Bases administratives
- Annexos a les bases administratives
- Formulari DEUC
- Plec de prescripcions tècniques
Als equips seleccionats per a la Fase 2, per a la confecció de la seva proposta, se’ls facilitarà la
informació tècnica rellevant afegida que pugui haver estat requerida per algun dels licitadors
durant la FASE 1.
11.2 L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat facilitarà als possibles concursants, que així ho
requereixin per escrit, la informació addicional que se sol·liciti sobre el plec tècnic, bases
reguladores del concurs i demés documentació complementària, sempre que aquesta es
consideri pertinent i necessària per a la participació dels concursants.
11.3 La informació que serà facilitada per l’Ajuntament al menys 6 dies abans de la data límit
fixada per la recepció de les sol·licituds de participació i/o ofertes, sempre que la petició
d’informació del licitador interessat hagi estat rebuda a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
amb una antelació de 15 dies a la data límit per a la presentació de les sol·licituds de participació
i/o ofertes.
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11.4 El canal per aclarir dubtes relatius al procediment administratiu serà el correu electrònic:
assessoriajuridica@santfeliu.cat
El canal per aclarir dubtes relatius a la documentació tècnica serà el correu electrònic:
soterrament@santfeliu.cat
En cas de dubte sobre el canal, es recomanarà contactar a través d’ambdós correus electrònics.
11.5 Al guanyador del concurs se li facilitarà la documentació tècnica prèvia necessària per a la
correcta realització dels encàrrecs previstos en les presents bases, sempre que aquesta
documentació no formi part del propi encàrrec.
CLÀUSULA 12. PARTICIPANTS AL CONCURS. CAPACITAT
Podran presentar-se a aquest concurs de projectes, per si sols o per mitjà de representants
degudament autoritzats, les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres que,
d'acord amb el que es preveu en els articles 65 a 70 de la LCSP, tinguin plena capacitat d'obrar,
no estiguin incloses en els supòsits de prohibició de contractar establertes en l'article 71
d'aquesta Llei en la data de conclusió del termini de presentació de proposicions, ni tampoc quan
es procedeixi a la fallada del concurs, i acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional exigides.
Les persones jurídiques només podran participar en aquest concurs si les finalitats, objecte social
o àmbit de la seva activitat, a tenor del que disposin els seus estatuts o regles fundacionals, són
concordes a les prestacions que s'exigeixen en aquest concurs de selecció d'una proposta de
rehabilitació arquitectònica.
Atès que l’urbanisme és una matèria multidisciplinar, es preveu que l’AUTOR de l’equip, haurà
d’estar en disposició de la titulació d’arquitecte o grau d’arquitectura amb màster en arquitectura o
títol d’enginyer de camins, canals i ports o titulació equivalent que tingui competències per
realitzar la totalitat dels treballs objecte de concurs.
Si les titulacions acadèmiques no són les requerides legalment per als treballs licitats, segons
normativa aplicable, es considerarà que no s’acompleix amb la capacitat requerida per a aquest
concurs de projectes.
Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea hauran de complir
els termes exigits en els articles 68 i 84.3 de la LCSP i en l'article 10 del Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. Igualment, en cas de resultar adjudicataris hauran d'obrir sucursal a
Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i inscriure's en
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el

Registre

Mercantil.

Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea (o signataris de l'Acord sobre
l'Espai Econòmic Europeu) hauran de subjectar-se al que es disposa en l'article 67 de la LCSP.
Les unions temporals d'empresaris hauran d'atenir-se al que s'estableix en l'article 69 de la LCSP.
Les empreses que desitgin participen en el concurs que regulen aquestes bases en Unió
Temporal d'Empreses hauran de subscriure un compromís ferm de constitució de la UTE en cas
de resultar adjudicataris. Aquest document haurà d'estar signat per cadascun dels representants
de les empreses que liciten amb caràcter d'unió temporal.
No podran concórrer al concurs les empreses que haguessin participat en l'elaboració de les
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte sempre que aquesta
participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat
respecte a la resta de les empreses licitadores.
CLÀUSULA 13.- PARTICIPANTS AL CONCURS. SOLVÈNCIA
13.1 En relació a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional, de conformitat
amb l’establert als articles 87 i 90 de la LCSP s’estableix la solvència següent:
13.1.1 Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant la forma següent:
● En el cas del professionals, estar en possessió d’un certificat de l’assegurança
d’indemnització per riscos professionals expedit per l’assegurador per import igual
o superior a 100.000 euros, vigent fins a l’acabament del termini de presentació
d’ofertes, així com el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteix el
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte que
posteriorment
es
formalitzi.
13.1.2 Solvència tècnica i professional: Constitució d’equip tècnic mínim
La complexitat tècnica de l'objecte del concurs exigeix que el licitador es comprometi a
constituir un equip multidisciplinari que reuneixi un ampli grau de coneixement i
capacitació en matèria d’urbanisme.
L’equip tècnic mínim haurà d'estar compost, almenys, pels següents perfils professionals
i haurà de tenir un nombre mínim de 5 professionals :
● Un tècnic/a proposat que signarà com a Autor del projecte
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L’autor del projecte haurà d’estar en disposició de la titulació referida en la
clàusula 12 de les presents bases, el qual haurà d’estar col·legiat en el col·legi
professional que correspongui.
● Tècnics col·laboradors:
1 Tècnic/a especialista en planejament i gestió urbanística
1 Tècnic/a especialista en paisatgisme
1 Tècnic/a especialista en mobilitat i infraestructures
1 Tècnic/a especialista en definició i control de costos, planificació
d’obra i processos constructius
1 Tècnic/a especialista en matèria de seguretat i salut
1 Lletrat/ada especialista en dret urbanístic
Si no s’aporten aquests requeriments (autor i especialistes indicats), serà motiu d’exclusió
de la licitació per manca d’acreditació de la solvència tècnica mínima.
Les diferents especialitzacions poden recaure en una mateixa persona física sempre que
s’acrediti degudament, segons allò descrit a les presents bases, així com la seva solvència
tècnica i professional mínima.

13.2 Acreditació de la solvència tècnica i/o professional MÍNIMA EXIGIDA
Sense perjudici de l’establert en aquestes bases en relació a la participació en el concurs
mitjançant la modalitat A), els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència tècnica i/o
professional mínima que a continuació es determina pels mitjans descrits a continuació:
Per a autors de la Modalitat A, Modalitat B i per a tècnics proposats com a col·laboradors:
- Acreditar una experiència no inferior a CINC (5) anys en l’exercici de la seva professió.
Per a autors de la Modalitat A i per a tècnics proposats com a col·laboradors:
- Acreditar haver elaborat, com a màxim en els darrers 15 anys, una (1) figura de planejament
urbanístic que hagi estat aprovada inicialment, amb superfície no inferior a 1Ha en àmbit urbà
o, un (1) Projecte d’Urbanització, amb superfície no inferior a 1.500 m2 i/o PEC sense IVA no
inferior a 300.000 € en àmbit urbà. Els tècnics proposats com a autors hauran d’acreditar
l’autoria dels treballs, i els tècnics especialistes proposats com a col·laboradors hauran
d’acreditar el desenvolupament de la part corresponent a la seva especialitat.
S’haurà d’acreditar la seva solvència mitjançant:
● Presentació de la titulació acadèmica corresponent
● Presentació de les acreditacions i certificacions de col·legiació en el corresponent
col·legi de professional
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● Presentació del “Curriculum Vitae” (C.V.), acreditatiu d’experiència en la seva professió
que com ha mínim haurà de ser de 5 anys
● Presentació de certificats de bona execució, declaracions de la propietat certificant la
bona execució, fulls d’encàrrec o declaració responsable signada, que acreditin
l’autoria o la participació que s’ha indicat com a solvència
13.3 Amb independència de la documentació que en el moment de la presentació de propostes
ha de ser presentada, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es reserva el dret de comprovació,
en qualsevol moment, el compliment dels requisits de capacitat i solvència necessaris per a
participar en el concurs.
13.4 La no acreditació dels requisits per concursar implicarà la desqualificació del concurs,
incloent, si escau, la pèrdua del dret a percebre el premi que li hagués pogut ser adjudicat.
13.5 Cadascuna de les persones o *UTES que prenguin part en el concurs elaborarà una única
proposta per cada lot al que es presentin. Cap interessat podrà presentar-se en unió temporal
si ho ha fet individualment, així com tampoc podrà figurar en més d'una unió temporal. La
vulneració de la present base donarà lloc a la no admissió de totes les participacions subscrites
per aquest. Serà igualment causa de la no admissió al concurs la presentació d'un mateix equip
tècnic o d'un mateix autor d'aquest equip per diversos concursants.
13.6 El concursant que obtingui el PREMI (guanyador) acreditarà el compliment d'aquest requisit
dins del termini de deu dies hàbils al qual es refereix l'apartat 2 de l'article 150 de la LCSP.
CLÀUSULA 14. PARTICIPANTS EN EL CONCURS. PROHIBICIONS DE CONTRACTAR I
INCOMPATIBILITATS I DEURE D’ABSTENCIÓ
14.1 Els participants no poden estar sota cap de les causes de prohibició de contractar,
establertes en l’article 71 de la LCSP en la data de finalització de la presentació de sol·licituds.
14.2 La prova per acreditar tal circumstància s’haurà d’aportar en el moment de ser requerit com
a guanyador i finalista primer i segon del concurs de projectes i abans de formalitzar els
contractes posteriors que es derivin del resultat del concurs, de conformitat amb l’article 85 de la
LCSP, en una de les formes següents:
● Mitjançant testimoni judicial
● Mitjançant certificació administrativa
I quan no sigui possible en alguna de les modalitats anteriors, mitjançant:
● Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa
● Declaració responsable atorgada davant notari
● Declaració responsable atorgada davant un organisme professional qualificat
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En el cas d’optar per una de les modalitats de declaració responsable, aquesta l’haurà de
formular l’empresari, el seu representant o apoderat, deixant constància de que compleixen amb
l’esmentat requisit.

14.3 Incompatibilitats
Sense perjudici del que es preveu en la legislació vigent, no podran participar en el concurs, com
a titulars o com a membres d'equips, persones compreses en els supòsits següents:
● Els membres del Jurat i els redactors del Plec de Prescripcions Tècniques
● Els qui tinguin, amb els anteriors, parentiu per consanguinitat fins al quart grau o per
afinitat fins al segon grau
● Els qui es trobin associats o mantinguin relacions de servei o col·laboració professional
amb els membres del Jurat i amb els redactors del Plec de Prescripcions Tècniques
Cap participant podrà establir cap tipus de relació o vincle professional amb els membres del
Jurat durant el període de celebració del concurs.
14.4. En el cas que algun dels participants en el concurs o dels integrants de l'equip ostenti la
condició de funcionari, haurà de presentar autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitats
professionals.
CLÀUSULA 15. PRIMES I PREMIS PER ALS GUANYADORS DEL CONCURS
El present concurs contempla el pagament de contraprestacions econòmiques en concepte de
primes pel treball elaborat pels concursants finalistes (Fase 2), en concepte de despeses per
elaboració de propostes i pel lliurament de les mateixes i la seva posada a disposició de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Es preveu un import màxim total de 4.958,68 euros (IVA exclòs), més 1.041,32 euros d’IVA
calculat al tipus del 21%, essent l’import total de 6.000 euros (IVA inclòs).
Aquesta prima de participació s’abonarà per les despeses de producció ocasionades i suposa la
cessió del drets patrimonials d’explotació, reproducció, publicació i exposició dels projectes
presentats a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Als participants seleccionats per a la segona
fase no se'ls abonarà cap altra quantitat addicional a l’esmentada anteriorment, llevat del
guanyador i dos finalistes que rebran aquesta quantitat a compte dels honoraris del contracte.
Als participants en la Fase 1 del concurs no se’ls abonarà cap compensació econòmica.
En cas de contractació a l'equip premiat dels projectes, l'import del premi tindrà caràcter de
pagament a compte dels honoraris corresponents i es deduirà d'aquests a la contractació de la
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redacció dels serveis corresponents. Els premis estaran subjectes, si escau, a la retenció
corresponent.
15.1 Premis:
Primer guanyador. L’òrgan de contractació proposarà adjudicar el Lot 1, Lot 2 i Lot 3 mitjançant
contracte negociat sense publicitat que inclogui allò previst en l’Annex IX.
-Havent d’acreditar la disponibilitat de mitjans tècnics i humans de conformitat amb la naturalesa
de l’encàrrec i els requisits establerts les presents bases.
En cas de que no es formalitzi el posterior contracte negociat durant el proper any, per causa
aliena al guanyador del concurs, aquest tindrà dret a percebre una prima per import de 4.000 €,
afegits a la compensació als participants en fase 2, sense dret a reclamar res més per cap
concepte.
Segon guanyador. L’òrgan de contractació proposarà adjudicar el Lot 4 com un contracte
negociat sense publicitat que inclogui allò previst en l’Annex IX.
Tercer guanyador. L'òrgan de contractació proposarà adjudicar el Lot 5 com un contracte
negociat sense publicitat que inclogui allò previst en l’Annex IX.
15.2 Mencions
El Jurat podrà acordar les mencions a les propostes que consideri oportunes sense que això
suposi cap dret a favor de l’autor de les mateixes a rebre cap tipus de compensació econòmica ni
per cap altre concepte.
15.3 Concurs desert
El concurs podrà declarar-se desert, si cap dels sol·licitants per participar-hi resulta seleccionat
per a la segona fase o si, a criteri del Jurat d’Experts, cap de les propostes presentades pels
concursants resulta adequada o sense la qualitat necessària per a l’objectiu del concurs.
CLÀUSULA 16. SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ A LA FASE DE SELECCIÓ (FASE 1)
Podran presentar sol·licituds de participació en el concurs les persones físiques integrades o no,
en una unió professional o d’empresaris i les persones jurídiques espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar, d’acord amb el previst en l’article 65 de la LCSP, que no incorrin en
cap de les prohibicions de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP i que acreditin la
suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
16.1 Lloc i forma de presentació de la documentació
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De conformitat amb allò establert en la Disposició Adicional 15ª. 3. a) i d) de la LCSP en aquest
cas la presentació de documentació no podrà efectuar-se per mitjans telemàtics i haurà
d’efectuar-se presencialment o mitjançant l’enviament per correus o serveis de missatgeria
a) De manera presencial:
La documentació administrativa general s'haurà de presentar en les dependències o
oficines l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a través de la unitat administrativa que
s’indiqui en l’anunci del concurs, donant a la persona que ha presentat la mateixa l’acreditació
de la rebuda en la qual constarà el lema triat pel licitador, la denominació de l’objecte del concurs i
el dia i hora de presentació.
La presentació s’efectuarà a l’Oficina d’Atenció al licitador, situada a les dependències de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC), UBICADA A L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT,
plaça de la Vila, número 1, en horari d’atenció de dilluns a divendres de 8:00 h a 14:00 hores.
b) Mitjançant Correus o serveis de missatgeria
D'igual manera, les propostes podran ser presentades per correu postal o de serveis de
missatgeria. En tal cas, el participant haurà de justificar la data de l'enviament en l'oficina de
Correus i anunciar a l'Ajuntament la remissió de l'oferta mitjançant fax o correu electrònic en el
mateix dia o el dia posterior.
L’adreça a enviar la documentació serà:
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Plaça de la Vila, número 1
08980 Sant Feliu de Llobregat
En el cas que la documentació s'enviï per qualsevol tipus de servei de correus o
missatgeria, serà imprescindible aclarir amb els responsables de l'enviament que no ha de
figurar en aquests sobres o paquets cap segell o fitxa adhesiva del servei amb el nom del
remitent; si per alguna raó ha de figurar el nom del remitent, aquest serà el d'una persona
interposada que no sigui ni el concursant ni cap membre de l'equip.
Sense la concurrència de tots dos requisits (justificació de la data d'imposició i enviament per
algun dels mitjans previstos en el paràgraf anterior) no serà admesa la documentació si és rebuda
per l'Ajuntament amb posterioritat a la data i hora de la finalització del termini assenyalat a
l'anunci.
Transcorreguts, no obstant això, els 10 DIES següents a la data indicada sense haver-se rebut la
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Les sol·licituds de participació i documentació administrativa tècnica hauran de contenir tota la
documentació que s’exigeix i en el format previst en el plec tècnic i en les presents bases.
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16.2 Terminis de presentació de la documentació en les diferents fases del concurs
a) Fase 1: En relació a la documentació administrativa i la documentació tècnica
específica
El termini de presentació de la documentació administrativa (comuna per a les dues modalitats i la
específica per a la modalitat A) i la documentació tècnica específica per a la modalitat B) serà de
40 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci a l’Oficina de Publicacions de la Unió
Europea i si s’acaba en dissabte/diumenge o data festiva aquest cas quedarà prorrogat de
manera automàtica fins al dia no festiu següent.
b) Fase 2: En relació a la documentació técnica consistent en l’entrega de les
propostes tècniques a elaborar en la Fase 2
El termini no serà inferior a 70 dies. En el perfil del contractant i demés mitjans de difusió
s’indicarà la data concreta en què es poden presentar les propostes.
16.3 La documentació presentada fora dels terminis establerts a les presents bases i als
corresponents anuncis no serà admesa.
16.4 La documentació administrativa general i la documentació tècnica presentada hauran de
tenir una vigencia d’almenys nou (9) mesos, comptats a partir de la data de presentació de la
documentació tant administrativa com tècnica.

16.5 Limitacions a l’hora de presentar sol·licituds
Cada participant que sigui autor en un equip tècnic únicament podrà presentar una sol·licitud de
participació, ja sigui de forma individual o conjunta amb altres concursants. Per tant, no podrà
subscriure cap sol·licitud de participació conjunta amb altres participants si ja ho ha fet
individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions/unions temporals. No està permès
que els que presenten sol·licitud de participació puguin figurar com a col·laboradors en altres
propostes.
La presentació de més d’una sol·licitud per part d’un interessat, de forma individual o conjunta
amb altres empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes a les que s’hagi
presentat el participant infractor i exclusió del present procediment de licitació.
16.6 Els participants que figurin com a col·laboradors es podran presentar amb l’equip o equips
que considerin convenient, però si es presenten com a col·laboradors no podran presentar
sol·licitud de participació com a autors en un altre equip. Els col·laboradors poden firmar
compromís de col·laboració amb un o més equips que presentin proposta.
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CLÀUSULA 17. REQUISITS I CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS
CONCURSANTS A LA FASE DE SELECCIÓ (FASE 1)
17.1 Les sol·licituds de participació constaran de DOS (2) sobres:
-

SOBRE 1
SOBRE 2

SOBRE núm. 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL (COMUNA PER A AMBDUES
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ A I B (FASE 1):
Contingut: Sobre/paquet TANCAT, en el que es faci referència al títol següent:

SOBRE NÚMERO 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL
COMUNA A LES MODALITATS A I B (FASE 1) PER A LA PARTICIPACIÓ
EN EL “CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER
AL NOU EIX URBÀ POSTERIOR AL SOTERRAMENT DE LES VIES DE
FERROCARRIL A SANT FELIU DE LLOBREGAT”

L’idioma oficial per a la presentació de la documentació i desenvolupament del concurs és
el català o el castellà de manera indistinta, per tant, la totalitat de LA DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA I TÈCNICA QUE S’APORTI HAURÀ DE PRESENTAR-SE EN QUALSEVOL
DELS DOS IDIOMES.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL SOBRE NÚMERO 1 (COMUNA MODALITATS A I B
EN LA FASE 1 DEL CONCURS):

A) EN EL CAS DE CADASCUN DELS MEMBRES INTEGRANTS DE L’EQUIP:
1.
Còpia dels documents d’identitat (Document Nacional
d’Identitat o passaport) de cadascun dels membres que integren
l’equip.
B) A MÉS, EL REPRESENTANT DE L’EQUIP HAURÀ D’APORTAR LA

DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
1. (Obligatori): Annex I i Annex II: Adreça dels concursants a efectes de notificacions
i declaració responsable relativa a la representació i signatura electrònica. Haurà
d’incloure l’adreça completa del concursant a efectes de notificacions, incloent l’adreça del
correu electrònic segons model de l’annex I de les presents bases reguladores, juntament
amb el número de telèfon mòbil, així com la informació relativa a l’annex II a efectes de
representació i signatura electrònica.
● S’identificarà de forma expresa, en el cas de no resultar premiat, si el concursant s’estima
més continuar en l’anonimat, tant l’exposició pública dels treballs presentats com en la
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seva possible publicació. L’absència d’aquesta dada serà interpretada com que l’autor NO
desitja conservar l’anonimat.
● Els treballs premiats no podran conservar l’anonimat, encara que s’hagués sol·licitat de
forma expressa.
2.- (Obligatori): Una declaració responsable que s’ajustarà al formulari del Document
Europeu Únic de Contractació (DEUC) degudament emplenat i signat
pel
representant de l’equip i que s’ajustarà a allò establert en l’article 140.1.a) LCSP i
com es detalla:
Aquest model de declaració està disponible a l’adreça següent:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
El DEUC haurà de complimentar-se atenent les instruccions que es recullen en el
Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió de 5 de gener de 2016 pel qual
s’estableix el formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) i
en la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre la
utilització del Document Europeu Únic de contractació (DEUC) previst en la directiva de
contractació pública.
La recomanació de la JCCA està disponible a l’adreça:
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
3. (Si s’escau): En cas de concursants estrangers però membres de la Unió
Europea: Les empreses d’Estats membres de la Unió Europea o signatàries de l’acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu han de presentar, a més, l’acreditació de les
autoritzacions especials que siguin exigibles per prestar el servei en el seu país d’origen.
4. (Si s’escau): En cas de concursants estrangers: Les empreses d’Estats que no
siguin membres de la Unió Europea o signatàries de l’acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu han de presentar a més l’informe corresponent de l’Oficina Econòmica i
Comercial d’Espanya en el país de procedència de l’empresa estrangera en el sentit que
el país d’origen admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els
ens del sector públic assimilables als enumerats en l’article 3 de la LCSP, en forma
substancialment anàloga, conforme a l’article 68 de la LCSP.
5. (Si s’escau): En cas de concursants estrangers: Submissió jurisdiccional de les
empreses estrangeres: En cas d’empreses estrangeres, caldrà que presentin una
declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre
al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista al contracte tipus.
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6. (Obligatori): Declaració responsable del representant de l’empresa i compromís
de l’autor segons l'Annex IV: Caldrà aportar una declaració responsable signada pel
representant de l’empresa concursant o pel participant en el cas de ser l’autor del projecte
en la qual es compromet a tenir com a autor del projecte (que signarà el projecte) el
mateix tècnic. Així mateix, s’inclourà declaració signada en la que l’autor del projecte
manifesta la seva conformitat i disposició per actuar com a autor del mateix i el seu
compromís en realitzar els serveis objecte del present concurs en cas de resultar
guanyador del concurs. S’haurà de fer constar la identitat (nom i cognoms i NIF) i el
número de col·legiat.
7. (Obligatori): Declaració responsable del representant de l’empresa i compromís
dels col·laboradors, segons l'Annex V: Caldrà aportar una declaració responsable
signada pel representant de l’empresa concursant o pel participant en el cas de ser l’autor
del projecte en la qual es compromet a tenir com a col·laboradors del projecte als tècnics
proposats. Així mateix, s’inclourà declaració signada en què el col·laborador manifesta la
seva conformitat i disposició per actuar com a col·laborador i el seu compromís en realitzar
els serveis objecte del present concurs en cas de resultar guanyador l’autor. S’haurà de fer
constar la identitat (nom i cognoms i NIF) i el número de col·legiat (Annex V).
8. (Obligatori): Declaració responsable del compliment de mesures socials, segons
l’Annexe X: Caldrà fer una declaració responsable del concursant conforme a l’Annex X
on es compromet a respectar la igualtat de gènere en els aspectes del llenguatge i
imatges dels treballs que s’executin en virtut del present contracte, i en conseqüència a
lliurar tots els documents en l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, garantint i respectant
la igualtat de gènere tant en la memòria com en la documentació gràfica (plànols, renders,
imatges i presentacions).
9. (Obligatori): Declaració responsable d’adscriure, en cas de resultar adjudicatari,
els mitjans personals i materials suficients per l’execució del contracte, de
conformitat amb l’Annex III. En la composició definitiva de l’equip, únicament es tindrà
en compte les persones inscrites prèviament i que hagin proporcionat els documents citats
en aquest apartat.
10. (Si s’escau): Declaració de grup empresarial segons l’Annex VI i declaració de
voluntat de constitució d’una unió temporal d’empresaris, de conformitat amb
l’Annex VII, si fos el cas. Finalitzat el termini per presentar propostes, la documentació
que es rebi serà preparada per l’examen del Jurat. Aquest material no tindrà validesa si
existeix qualsevol referència a la seva autoria, més enllà del LEMA escollit per l’equip.
SOBRE núm. 2: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA NOMÉS PER APORTAR
PELS CONCURSANTS EN LA MODALITAT (A)
SOBRE NÚMERO 2.A (TANCAT)


Declaració responsable signat per l’autor i per tots els integrants de l’equip en
què es declari que es dona compliment als requisits de solvència tècnica i
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professional mínima exigida per accedir per la modalitat d'accés A, segons Annex
XI.


Breu descripció curricular de l’autor i dels integrants de l’equip, així com indicació dels
treballs mínims efectuats que seran objecte de valoració en la clàusula 18.



Annexe VIII relatiu al model de fitxa tipus per a la modalitat A.

SOBRE núm. 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ESPECÍFICA NOMÉS PER APORTAR PELS
CONCURSANTS EN LA MODALITAT (B). SOBRE 2.B (TANCAT I SOTA LEMA)
SOBRE NÚMERO 2.B: MODALITAT B. PREPROPOSTA: CRITERIS PER A
LA SELECCIÓ DE PARTICIPANTS DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
ESPECÍFICA MODALITAT (B), atenent a la solvència tècnica i
professional, en relació a la FASE 1 DEL CONCURS DE PROJECTES
AMB INTERVENCIÓ DEL JURAT PER AL NOU EIX URBÀ POSTERIOR AL
SOTERRAMENT DE LES VIES DEL FERROCARRIL A SANT FELIU DE
LLOBREGAT
Identificat en el seu exterior exclusivament amb el LEMA escollit pels concursants per
preservar l'anonimat.
El sobre/paquet es presentarà en un embalatge tancat i opac, el qual contindrà dos sobres tancats
sota el lema triat per el concursant o concursants escrit en l’exterior de cadascun d’ells.
El LEMA serà triat de manera lliure pel participant que en cap cas haurà de coincidir amb el nom
reial d’aquest, ni en el seu cas, amb el nom de cap membre de l’equip o denominació social de la
persona jurídica participant.
El LEMA que servirà per identificar els treballs, apareixerà a tota la documentació gràfica escrita,
en el seu angle inferior esquerrat. En tot cas s’evitarà que la seva entrega en el registre o en el
paquet apareguin dades que puguin comprometre l'anonimat dels concursants
Aquest sobre haurà de contenir la DOCUMENTACIÓ següent:
1) Documentació gràfica: Panells. Es presentaran DOS (2) panells, format DIN-A3
(420x297 mm) en posició horitzontal, per una sola cara, muntats en tauler lleuger de cartró
ploma, que inclourà idees, propostes, reflexions, que serveixin al Jurat per constatar la
idoneïtat de la seva candidatura en relació als objectius descrits en les presents bases.
L’organització de la informació gràfica en el panell és lliure per a cada equip, si bé ha ser
molt ordenada, clara i entenedora. Els plànols es representaran a escala definida i d’ús
comú i s’inclourà escala gràfica. En el panell haurà de constar el LEMA (a efectes
d’identificació dels mateixos).
2) Documentació en CD: s’adjuntarà un CD amb la informació següent:
- Reproducció dels panells DIN-A3 en un arxiu .pdf.
L’arxiu es nomenarà amb el seu lema i tindrà una mida corresponent a DIN-A3 (420x297
mm) (300 DPI de resolució).
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Aquests arxius s’usaran, per un costat, per a possibles publicacions, i per un altre, per a
compilar un CD que contingui totes les propostes i pugui ser repartit a tots els membres del
Jurat amb anterioritat a les seves deliberacions, per al seu estudi detallat. Els concursants
hauran de tenir cura de que aquesta documentació no permeti la identificació del
participant, tenint cura igualment de no introduir en el sobre del CD cap identificació, donat
que si es fa així no seria obert, per comprometre la garantia d’anonimat del concursant. En
aquest sentit, caldrà eliminar les metadates de tots els arxius incorporats a la
documentació digital entregada. La presentació del CD dins del sobre d’identificació
implicarà que el Jurat no disposarà de la documentació gràfica continguda en ell amb
anterioritat a les reunions del Jurat.
Format de presentació: El CD incorporarà el LEMA (a efectes d’identificació del mateix),
tant a la superfície del CD com, en el seu cas, a la caràtula.
3) Sobre tancat amb la identitat dels integrants de l’equip participant.
La proposta tècnica serà valorada d’acord amb allò que s’estableix a la clàusula 19.

CLÀUSULA 18.- PROCEDIMENT PER A LA FASE DE SELECCIÓ (FASE 1) I CRITERIS DE
SELECCIÓ PER A LA FASE 1
18.1 Procediment de selecció per a la FASE 1
18.1.1 Finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida per poder participar en la
Fase 1, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, procedirà a la qualificació de la
documentació general continguda en el SOBRE núm. 1. Si s’observen defectes materials en
la documentació, es notificarà a l’interessat corresponent, deixant constància de dita
notificació en l’expedient, atorgant-se un termini no superior a tres dies hàbils per a la seva
esmena.
Es procedirà a la no admissió i l’exclusió del concurs a aquells participants que tinguin
defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.
18.1.2 Dins del termini no superior a 7 dies naturals, a comptar des de la data d’obertura de la
documentació administrativa del SOBRE núm. 1, en la data, hora i lloc assenyalats a
l’anunci de convocatòria del present concurs o a través de la informació que es publiqui al
perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, es procedirà, en acte públic,
a l’obertura dels sobres núm. 2 ( sobre 2.A i 2.B atenent a cada modalitat), donant a
conèixer la informació relativa al resultat de l’obertura del sobre núm.1. La documentació
que correspongui als interessats exclosos del present concurs per no complir els
requeriments de capacitat i solvència exigits en les presents bases no serà oberta.
Es deixarà constància documental, a l’acta que s’aixequi per part del Jurat d’Experts de
totes les actuacions realitzades.

18.2 Selecció de concursants en la Fase 1:
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Els criteris en base als quals se seleccionaran els participants als que es convidarà a participar en
la Fase 2 del present concurs són els detallats en aquesta clàusula.
18.2.1 La selecció dels participants que són convidats a la FASE 2 s’encomana al Jurat
d’Experts dels present concurs. El Jurat, amb els informes que estimi oportuns
sol·licitarà, estudiarà, valorarà i puntuarà la documentació continguda en els sobres
números 2A i 2B per a cadascuna de les modalitats A i B.
Als efectes d’aclarir la documentació aportada, el Jurat podrà sol·licitar als participants la
presentació d’informació addicional que estimi necessària en relació amb els SOBRES núm. 2A i
2B (segons modalitat A i B), la qual haurà de complimentar-se en un termini que no podrà ser
superior a 5 dies naturals.
18.2.2 El Jurat procedirà a classificar per ordre decreixent als participants en funció de la
puntuació obtinguda, proposant la selecció per a la Fase 2 d’un mínim de 5 i un
màxim de 10 participants sempre que sigui possible. Els participants seleccionats
seran aquells que hagin obtingut la millor puntuació d’acord amb l’ordre de classificació i
que hagin superat el mínim de puntuació que s’estableix en la present clàusula. Essent
que el Jurat d’Experts resoldrà quins son els participants seleccionats que han superat la
Fase 1 del concurs i que seran convidats a la Fase 2 del concurs. La resolució del Jurat es
notificarà a tots els participants i es publicarà al Perfil de Contractant de l'Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, procedint-se a requerir als seleccionats la documentació
acreditativa de la capacitat i solvència exigida en les presents bases. En el supòsit que un
participant seleccionat no aporti la documentació requerida o no acrediti la seva capacitat
o solvència en el termini establert, podrà suposar l’exclusió del present procediment,
procedint-se a sol·licitar dita documentació al candidat següent, per l’ordre en el que hagin
quedat classificats, sempre que sigui possible.
A requeriment de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que es podrà produir en qualsevol
moment durant la tramitació del present procediment, els licitadors hauran d’aportar la
documentació acreditativa de la seva aptitud per contractar (capacitat i solvència) en un termini
màxim de deu (10) dies naturals a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment. Així
mateix, els participants que passin a la Fase 2 hauran d’aportar dita documentació en tot cas
abans de ser convidats a dita Fase 2 i en el termini que se’ls indiqui. El fet de no aportar aquesta
documentació en el termini indicat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat o quan la
documentació aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i
solvència serà motiu d’exclusió del present procediment.
18.3.1 Una vegada aportada tota la documentació requerida, el Jurat convidarà formalment els
seleccionats per tal que presentin les propostes a la FASE 2 del present concurs d’acord
amb la forma i documentació exigida en les presents bases i a la invitació que s’efectui.
18.3.2 En cas d’empat entre els concursants classificats per passar a la segona fase es dirimirà a
favor del participant que hagi obtingut major puntuació en l’apartat “1. Autor” dels criteris de
valoració de la clàusula 19. En cas que l’empat subsisteixi es dirimirà mitjançant sorteig, i
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passarà a la següent fase el concursant que hagi guanyat el sorteig, que es realitzarà en
acte públic.
18.4.1 ELS CRITERIS DE SELECCIÓ EN LA FASE 1 ATENENT A LES DUES MODALITATS (A I B)
SERAN ELS SEGÜENTS :
-

MODALITAT (A) (Atenent a la solvència tècnica i professional). SOBRE núm. 2A.
(fins a 100 punts):
NOTA IMPORTANT: Requisits bàsics de presentació:
- S’hauran de presentar treballs propis de planejament i urbanisme, així
com projectes d’urbanització o edificació redactats i/o direccions
d’obres (dels quals en sigui autor del projecte) essent obligatori que com a
mínim un dels tres treballs a presentar sigui una modificació de
planejament o un projecte d’execució d’urbanització, realitzats en els
darrers 15 anys, que seran valorats i puntuats d’acord amb els criteris
establerts en aquest plec.
- En cada apartat s’estableix un límit màxim de treballs a lliurar. Cada
treball/projecte s’haurà de presentar en una única fitxa segons el model
adjunt a aquest plec com Annex VIII. Cada fitxa es presentarà en un únic
DINA3 a un cara. Incrementar el número de pàgines de la fitxa comportarà
que únicament es valorarà la primera pàgina. No respectar el format indicat
implicarà la no valoració d’aquella fitxa. La informació continguda a la fitxa
haurà de ser llegible i gràficament clara.
- L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en qualsevol moment podrà
requerir al concursant l’acreditació formal sobre qualsevol aspecte de la
informació aportada per tal de verificar la veracitat de les dades aportades
pels concursants, inclús demanar directament informació a les
Administracions i/o clients corresponents.

● Valoració del currículum i de la trajectòria professional de l’AUTOR.
(Fins a 100 punts)
Es puntuarà cadascun d’aquests apartats d’acord amb els criteris:
a) Experiència de l’autor en la redacció de treballs de planejament i urbanisme
en els darrers 15 anys.
Puntuació. Fins a 27 punts (màxim 3 fitxes).
Es podran presentar màxim 3 treballs, una fitxa per cadascun. Fins a 9 punts per
treball presentat.
● Nou planejament i/o modificacions de planejament amb adaptació
d’infraestructures viàries o ferroviàries ....................................... 9 punts.
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● Plans
de
millora
urbana
amb
transformació
de
teixits
residencials........................................................................................... 7
punts.
● Plans d’Ordenació Urbanística Municipal .......................................... 5
punts.
● Projectes de reparcel·lació en sòl urbà .............................................. 3
punts.
La documentació per a aquest apartat es presentarà segons fitxa adjunta (veure
annex VIII) en 1 DIN A3 per a cada projecte, a una cara.
b) Experiència de l’autor en la redacció projectes d’execució i/o direccions
d’obra d’urbanització en els darrers 15 anys.
Puntuació. Fins a 36 punts (màxim 3 fitxes).
Es podran presentar màxim 3 treballs, una fitxa per cadascun. Fins a 12
punts per treball presentat.
● Treballs d’urbanització sobre cobertures d’infraestructures viàries o
ferroviàries, superiors a 1Ha................... ................................12
punts
● Treballs d’urbanització d’eixos viaris en nuclis urbans, superiors a 1
ha............................................................................................ 9 punts
● Treballs d’urbanització de parcs, jardins o places, superiors a 1
ha............................................................................................ 6 punts
● Altres treballs d’urbanització, inferiors a 1 ha ................................4
punts
La documentació per a aquest apartat es presentarà segons fitxa adjunta (veure
Annex VIII) en 1 DIN A3 per a cada projecte, a una cara.
c) Experiència de l’autor en la redacció de projectes d’execució i/o direccions
d’obra d’edificació en els darrers 15 anys.
Puntuació. Fins a 24 punts (màxim 3 fitxes).
Es podran presentar màxim 3 treballs, una fitxa per cadascun. Fins a 8 punts per
treball presentat.
● Treballs d’edificació (públics) superiors a 5.000 m2 de superfície
construïda

.................................................................................... 8

punts
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● Treballs d’edificació (públics) superiors a 1.500 m2 de superfície
construïda

......................................................................................5

punts
● Treballs d’edificació (públics) superiors a 500 m2 de superfície
construïda......................................................................................3
punts
● Treballs d’edificació (públics) inferiors a 500 m2 de superfície
construïda........................................................................................1
punt
La documentació per a aquest apartat es presentarà segons fitxa adjunta (veure
Annex VIII) en 1 DIN A3 per a cada projecte, a una cara.
d) Qualitat i idoneïtat de l’autor en relació a l’objecte del concurs
Puntuació. Fins a 8 punts (màxim 1 fitxa)
Es podrà presentar màxim 1 treball, una fitxa DIN A3. Fins a 8 punts per treball
presentat.
La finalitat d’aquesta fitxa és demostrar i justificar la idoneïtat de l’autor en relació a
l’objecte del concurs, exposant clarament les similituds d’un dels projectes
d’urbanització acreditats en l’apartat B, segons els objectius i criteris de valoració
determinats per a la nova urbanització de l’àmbit del soterrament ferroviari de Sant
Feliu de Llobregat. Es podran aportar esquemes, dibuixos, diagrames o croquis per
tal
de
completar
l’explicació.
● Projecte molt similar a l’objecte del concurs que desenvolupa i justifica
de forma molt adequada l’estratègia d’ordenació general adoptada, la
resolució altimètrica de la urbanització, la integració del la xarxa d’espais
verds
locals
i
els
criteris
paisatgístics .............................................................................................
(6-8 punts)
● Projecte similar a l’objecte del concurs que desenvolupa i justifica de
forma adequada l’estratègia d’ordenació general adoptada, la resolució
altimètrica de la urbanització, la integració del la xarxa d’espais verds
locals i els criteris paisatgístics................. (3-5 punts)
● Projecte similar a l’objecte del concurs que desenvolupa i justifica de
forma suficient l’estratègia d’ordenació general adoptada, la resolució
altimètrica de la urbanització, la integració del la xarxa d’espais verds
locals i els criteris paisatgístics,........................................ (1-2 punts)
e) Premis, mèrits i mencions rebuts per l’autor.
Puntuació. Fins a 5 punts (màxim 2 fitxes)
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Es podran presentar màxim 2 treballs, una fitxa per cadascun. Fins a 3 punts per
cadascun dels premis, mèrits i mencions rebuts per l’autor.
● Premi
Internacional
d’Urbanisme
i/o
espai
públic.................................................................................................... 2,5
punts
● Premi Nacional d’Urbanisme i/o Espai Públic.............................. 2 punts
● Premi Nacional o Internacional d’Arquitectura .......................... 1,5 punts
● Primer premi de concursos d’urbanisme i/o espai públic.................. 1
punts
● Experiència en docència d’arquitectura o urbanisme amb duració
superior a un any…………………………………....................... 0,5 punts
La documentació per a aquest apartat es presentarà segons fitxa adjunta (veure
Annex VIII) en 1 DIN A3 per a cada projecte, a una cara.
CRITERI DE SELECCIÓ DELS CANDIDATS (fase 1) MODALITAT B. SOBRE núm. 2B AMB
PREPROPOSTES):
FASE 1
PUNTUACIÓ PROPOSTES PRÈVIES PARTICIPANTS LICITADORS
(Fins a 100 punts)
Cada proposta prèvia s’haurà de presentar en dos (2) pdf en format DIN A3 apaïsats i a una sola
cara segons descrit al Plec Administratiu. No respectar el format indicat implicarà la no valoració
de la proposta. La informació continguda als panells haurà de ser llegible i gràficament clara.
Criteris de valoració subjectes a judici de valor (fins a 100 punts)
Es valorarà i puntuarà cadascun d’aquests apartats d’acord amb els criteris i paràmetres següents:
a) Anàlisi i reconeixement de l’àmbit d’estudi (fins a 25 punts)
● Anàlisi i reconeixement molt adequat de l’àmbit d’estudi ....................(20-25 punts)
● Anàlisi i reconeixement adequat de l'àmbit d’estudi .................,.........(10-20 punts)
● Anàlisi i reconeixement suficient de l’àmbit d’estudi ............................ (0-10 punts)
b) Reflexions generals sobre l’emplaçament (fins a 25 punts)
● Reflexions molt adequades sobre l’emplaçament .....................(20-25 punts)
● Reflexions adequades sobre l’emplaçament .............................(10-20 punts)
● Reflexions bàsiques sobre l’emplaçament ..................................(0-10 punts)
c) Qualitat arquitectònica i urbanística de l’estratègia d'ordenació general (fins a 30
punts)
● La proposta dona resposta a les necessitats i objectius del municipi amb una qualitat
arquitectònica
i
urbanística
en
l’ordenació
general
molt
elevada ....................................................................................................(20-30 punts)
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● La proposta dona resposta a les necessitats i objectius del municipi amb una
arquitectònica
i
urbanística
en
l’ordenació
notable .......................................................................................(10-20 punts)
● La proposta dona resposta a les necessitats i objectius del municipi amb una
arquitectònica
i
urbanística
en
l’ordenació
suficient ......................................................................................(0-10 punts)

qualitat
general
qualitat
general

d) Criteris i estratègies proposats per a l'ordenació dels usos (fins a 10 punts)
● Criteris i estratègies molt adequats .............................................(5-10 punts)
● Criteris i estratègies adequats ......................................................(0-5 punts)
e) Criteris i estratègies proposats per a l’ordenació de la mobilitat (fins a 10 punts)
● Criteris i estratègies molt adequats .............................................(5-10 punts)
● Criteris i estratègies adequats ......................................................(0-5 punts)
Els documents constitutius de les propostes prèvies hauran de ser elaborats per l’autor del
projecte.
CLÀUSULA 19.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS CONCURSANTS EN LA LA FASE 2 I
CRITERIS DE VALORACIÓ EN LA FASE 2
19.1 Els participants seleccionats per a la FASE 2 (concursants) presentaran la seva proposta
tècnica de conformitat amb l’establert en el plec de prescripcions tècniques en el
termini assenyalat a la invitació que no serà inferior a setanta (70) dies naturals. Als
candidats seleccionats a la FASE 2 se’ls convidarà, simultàniament, a presentar les seves
propostes, que s’hauran de presentar donant compliment als requisits establerts en les
presents bases.
Aquesta fase es regirà pel principi de l’anonimat . Les propostes presentades fora del
termini establert no seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstància.
Per tal de garantir l’anonimat i la transparència, les comunicacions s’efectuaran a través del
perfil del contractant.
19.2 Els concursants hauran de presentar les seves propostes d’acord amb allò previst a les
presents bases reguladoras, en relació a la forma i lloc de presentació de les propostes, i
d’acord amb la documentació i requisits que s’especifiquin a la carta d’invitació.
Les propostes tindran una validesa de nou (9) mesos, comptats a partir de la data
d'obertura de les mateixes. La proposta tècnica a què fa referència la present clàusula es
presentaran de forma anònima, per tal de garantir el secret de l’autoria, amb un LEMA que
lliurement triï el concursant. Els concursants hauran de ser especialment curosos amb
aquesta condició, de forma que la inclusió del nom del concursant o altra especificació que
permeti la seva identificació comportarà l’exclusió immediata del concurs.
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El Jurat vetllarà perquè es respectin en tot moment les característiques del concurs i
l’anonimat.

19.3 La documentació que cal presentar en aquesta FASE 2 pels concursants estarà
continguda en DOS (2) sobres:
-

SOBRE NÚM. 3: PROPOSTA GRÀFICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA.

-

SOBRE NÚM. 4: IDENTIFICACIÓ DELS CONCURSANTS.
Els sobres hauran de ser color de blanc/opac, estar tancats i identificats a l’exterior
únicament amb el títol del present concurs i fent referència explícita al LEMA, sense cap
més identificació.
En cas que el participant vulgui mantenir l’anonimat ho haurà d’indicar expressament a la
caràtula del sobre núm. 4. Lletra Arial, mida 11, interlineat simple.

SOSOBRE núm. 3 en suport físic (TANCAT I ANÒNIM)
A l’exterior del sobre hi ha de figurar la menció:
- SOBRE núm. 3: PROPOSTA TÈCNICA
- TÍTOL concurs: "CONCURS INTERNACIONAL DE PROJECTES PER AL NOU
ESPAI DE CENTRALITAT URBANA RESULTANT DEL SOTERRAMENT DE LES
VIES DEL FERROCARRIL A SANT FELIU DE LLOBREGAT
- LE- LEMA del sol·licitant
Aquest sobre haurà de contenir la següent documentació:
Tots els fulls de la documentació a incloure en el SOBRE núm. 3 i que es relacionen a
continuació, hauran d’estar elaborats per l’autor del projecte.
a) Documentació gràfica:
Panells. Es presentaran com a màxim TRES (3) panells, format DIN-A1 (594x840 mm) en
posició vertical i a una cara, muntats en taulers lleugers de cartró ploma, que inclouran la
documentació gràfica precisa per a la definició de la proposta. L’organització de la
informació gràfica entre els panells és lliure per a cada equip, si bé ha respondre a les
plantilles i continguts (amb ubicació) comuns previstos en la documentació gràfica dels
plecs tècnics per facilitar la comparació del contingut de les propostes. També haurà de ser
molt ordenada, clara i entenedora. Els plànols es representaran a escala definida i d’ús
comú i s’inclourà escala gràfica. S’admetran iconografies, perspectives o qualsevol altra
expressió gràfica que expliqui la proposta, així com fotografies de maquetes (però no
maquetes), imatges 3D, (renders, fotomuntatges, fotografies, etc...), tant interiors com
exteriors, que permetin visualitzar i entendre millor les característiques espacials i
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ambientals de les propostes. En els panells haurà de constar el lema (a efectes
d’identificació dels mateixos).
b) Memòria:
Memòria escrita (màxim 3 pàgines format DIN-A4 a 2 cares (6 cares)) i lletra Arial, mida 11,
interlineat 1,15, en paper, que contindrà la informació per poder aplicar els criteris de
valoració que allà s’estableixen. En tots els fulls que formin la memòria escrita s’haurà de fer
constar el LEMA (a efectes d’identificació dels mateixos), al peu de pàgina.
Resum de memòria (màxim 1 pàgina format DIN-A4 a 1 cara) i lletra Arial, mida 11,
interlineat 1,15, en paper.
c) Documentació en CD: s’adjuntarà un CD amb la informació següent:
● Reproducció dels panells en un arxiu .pdf. L’arxiu es nomenarà amb el seu lema i
tindrà una mida corresponent a DIN-A1 (594x840 mm) (300 DPI de resolució).
● Reproducció de la memòria escrita i resum de la mateixa, esmentada en la lletra b)
en format pdf.
● Quadre resum de superfícies que contempla la proposta presentada. Serà
necessària la inclusió de superfícies de nou sostre d’habitatge, de nous
equipaments, d’oficines i de zona verda prevista en cadascun dels àmbits i en el
conjunt del concurs.
Aquests arxius s’usaran, per un costat, per a possibles publicacions, i per un altre, per
compilar un CD que contingui totes les propostes i pugui ser repartit a tots els membres del
Jurat amb anterioritat a les seves deliberacions, per al seu estudi detallat. Els concursants
hauran de tenir cura de que aquesta documentació no permeti la identificació del participant,
tenint cura igualment de no introduir el CD en el sobre d’identificació, donat que si es fa així
no seria obert, per comprometre la garantia d’anonimat del concursant. En aquest sentit,
serà necessària la prèvia eliminació de totes les metadates dels arxius a incorporar al CD.
La presentació del CD dins del sobre d’identificació implicarà que el Jurat no disposarà de la
documentació gràfica continguda en ell amb anterioritat a les reunions del Jurat.
Format de presentació: El CD incorporarà el lema (a efectes d’identificació del mateix), tant
a la superfície del CD com, en el seu cas, a la caràtula.
La proposta tècnica serà valorada d’acord amb allò que s’estableix a la clàusula 20 de les
presents bases reguladores.

19.3.2 SOBRE núm. 4 (ANÒNIM)
IDENTIFICACIÓ DELS CONCURSANTS
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Ha d’incloure el LEMA del sol·licitant i, en el seu cas, la voluntat de no ser identificat en
cas de no ser premiat.
Aquest sobre haurà de contenir:
En el seu interior s’inclourà el LEMA, la identificació i les dades de contacte del concursant i
l’equip redactor de la proposta, tant dels autors com dels col·laboradors, havent de quedar
clarament diferenciats. Aquesta informació relativa a la identificació constarà únicament a l’interior
del sobre. El sobre haurà de ser opac, sense que es pugui apreciar, de cap forma, la informació
que conté.
Qualsevol dada, informació o grafisme que permeti identificar l’autoria i que consti a l’exterior del
sobre o que es vegi a través del mateix, serà motiu d’exclusió.

CRITERIS DE VALORACIÓ EN LES FASES 2 i 3:
Els criteris de valoració en la FASE 2 seran els següents:
Criteris de valoració subjectes a judici de valor (fins a 100 punts)
Es valorarà i puntuarà cadascun d’aquests apartats d’acord amb els criteris i paràmetres següents:
a) Qualitat arquitectònica i urbanística de la nova ordenació proposada (fins a 35 punts)
Ordenació
de
les
noves
edificacions
del
conjunt
(0-12
punts)
Es valorarà la proposta volumètrica dels nous edificis considerant la seva relació formal i funcional
amb el seu entorn immediat, així com amb els edificis i equipaments preexistents. Es valorarà la
capacitat de la nova ordenació per definir una nova centralitat urbana amb una adequada mixtura
d'usos i una òptima relació amb les diferents xarxes de mobilitat.
- Relació de la nova ordenació amb els teixits residencials existents (0-10 punts)
Es valorarà la cura amb què les noves edificacions atendran al gra i dimensió dels teixits
immediatament adjacents i, alhora, ofereixin una imatge coherent per a tot el conjunt de l’eix del
soterrament.
Integració
d’edificis
catalogats
i
equipaments
existents
(0-8
punts)
Es valorarà el tractament proposat per als edificis amb valor patrimonial i la relació de la nova
ordenació amb les condicions físiques dels edificis d’equipaments que es mantenen a l’àmbit.
- Integració i respecte de les alineacions preexistents en la vialitat de l’àmbit (0-5 punts)
Es valorarà la capacitat de les propostes per relacionar-se amb les traces de carrers preexistents
amb la voluntat de garantir una forma urbana resultant que garanteixi la permeabilitat transversal
de l’àmbit. S'estimaran especialment les propostes que cerquin una ordenació harmònica amb les
condicions morfològiques de la ciutat preexistent i resolguin les mitgeres exposades.
b) Coherència i eficàcia en l’ordenació dels usos (fins a 10 punts)
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- Estratègia en la ubicació dels equipaments públics, noves promocions d’habitatge i
sinergies funcionals dels nous usos amb els pre-existents (0-6 punts)
Es valorarà l’emplaçament estratègic de cada equipament en relació als condicionants físics de
cada àmbit de projecte i en relació a la seva accessibilitat des dels diferents barris del municipi. Es
posaran en valor les propostes que sàpiguen equilibrar la implantació de les promocions de règim
públic i privat per afavorir un parc d’habitatge heterogeni. Es vetllarà pel correcte dimensionat de
l’equipament proposat.
Es valorarà també la capacitat dels nous equipaments d’establir relacions funcionals i físiques amb
el parc d’equipaments ja existent al corredor.
- Accessibilitat, integració de les bosses d’aparcament públic soterrat (0-4 punts)
Es valorarà la ubicació dels accessos als equipaments en relació a l’espai urbà resultant així com
respecte de les principals circulacions de vianants i motoritzades.
Es valorarà també l’estratègia d’ubicació i dimensionat de les diferents bosses d’aparcament
públic soterrades en relació a les característiques físiques de cada àmbit, la seva factibilitat
constructiva i respecte de l’esquema de mobilitat proposat pel participant.
c) Qualitat arquitectònica i paisatgística de l’espai públic (fins a 30 punts)
- Estratègia d’ordenació general (0-10 punts)
Es valorarà la qualitat en el disseny de l’espai urbà proposat, atenent a criteris de confort,
seguretat d’utilització, factibilitat constructiva i manteniment. Es valorarà especialment la capacitat
del nou espai públic per a construir espais de qualitat flexibles per acollir activitats de lleure,
permetre l’estada, la deambulació i la celebració de festivitats municipals. Es tindrà en compte la
inclusió d’àmbits de jocs infantils, possibles monuments a l’espai públic, fonts i elements d’aigua.
- Resolució de la nova altimetria sobre l’àmbit de cobertura (0-10 punts)
Es valorarà la capacitat de la proposta de construir una nova altimetria contínua lliure, sense
barreres arquitectòniques, capaç d’integrar la circulació de tot tipus de persones.
- Integració de la xarxa d’espais verds locals (0-5 punts)
Es valorarà especialment la capacitat de la nova ordenació de l’espai públic per relacionar-se amb
els diferents parcs i zones verdes a les vores del corredor, així com la seva voluntat de donar
continuïtat al verd metropolità del propi municipi i dels municipis veïns.
- Criteris paisatgístics del nou eix (0-5 punts)
Es valorarà la capacitat de les noves plantacions i zones vegetades, de generar una nova qualitat
urbana al centre del municipi, amb criteris estètics, mediambientals, de mínim manteniment i de
foment
de
la
biodiversitat.
d) Coherència i eficàcia en la ordenació de la mobilitat (fins a 15 punts)
- Estructura viària general (0-5 punts)
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Es valorarà la capacitat de les propostes per entendre i resoldre adequadament la capacitat,
secció i sentits de circulació de la nova urbanització de l’eix del soterrament en relació als carrers
de l’entorn de l’àmbit del soterrament.
- Integració de la infraestructura del tramvia garantint la seguretat dels vianants en l’espai
públic
(0-4
punts)
Es valorarà que la solució urbana garanteixi la seguretat d’infants i persones adultes que puguin
ocupar l’espai públic proper al traçat de la nova infraestructura del tramvia.
- Integració de futurs elements derivats del soterrament de les vies del ferrocarril, de noves
parades de tramvia i autobús i de carrils bicicleta (0-6 punts)
Es valorarà la capacitat de les propostes per integrar, de forma coherent i harmònica en el continu
de l’espai públic els diferents accessos, sortides d’emergència, parades de taxi i d’altres elements
propis de la presència soterrada de l’estació del ferrocarril.
Es valorarà també la capacitat de les propostes per adequar la posició i accessibilitat de les
diferents parades de la xarxa urbana i interurbana de busos en relació a la seva intermodalitat
amb les noves parades de tramvia i la estació del tren.
Es valorarà també la capacitat de les propostes per integrar i completar adequadament els nous
carrils per a bicicletes en relació a la xarxa present i futura al municipi. S'atendran criteris de
racionalització de traçats, de rasants i de seguretat d’ús per als usuaris en creuaments amb
passos de vianants, interseccions i semàfors.
e) Coherència i inclusió de criteris de sostenibilitat (fins a 10 punts)
- Coherència entre ordenació volumètrica i costos d’execució (0-7 punts)
Es valorarà la capacitat de les propostes per plantejar una nova ordenació que inclogui el sostre
necessari per tal d’evitar un endeutament del municipi, i alhora, que garanteixi la viabilitat
econòmica de cada sector proposat a desenvolupar en la futura modificació de Planejament
vigent.
- Criteris de disminució dels consums d’aigua, energía i manteniment (0-3 punts)
Es valorarà la capacitat de les propostes per integrar en el disseny físic de l’espai urbà, sistemes
constructius, materials o sistemes de producció d’energia que fomentin la sostenibilitat econòmica
de la seva gestió i manteniment, reduint els consums d’aigua i enllumenat públics, així com també
la reducció dels possibles costos mediambientals durant la construcció.
Els documents constitutius de les propostes tècniques hauran de ser elaborats per l’autor
del projecte

La puntuació mínima per poder accedir a la FASE 3 del concurs serà de 51 punts.

FASE 3: Fase de consulta ciutadana i selecció pel jurat d'experts en base a criteris tècnics
del guanyador i finalistes del concurs.
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Les 3 propostes millor puntuades que hagin obtingut una puntuació mínima de 51 punts en la
FASE 2 del concurs de projectes, de conformitat amb els criteris de valoració tècnics continguts
en la clàusula 19, seran exposades públicament (de forma ANÒNIMA i amb LEMA) durant un
període establert per poder ser sotmeses a consulta ciutadana.
La consulta ciutadana s’efectuarà als ciutadans/es majors de 16 anys empadronats al municipi de
Sant Feliu de Llobregat d’acord amb allò establert en el Reglament de participació municipal.
S’estableix un mínim de participació en la consulta ciutadana de 100 ciutadans/anes de
conformitat amb l’establert en el paràgraf anterior. Almenys una quarta part d’aquests
ciutadans/anes hauran de ser persones que resideixen en algun dels barris afectats per les obres
de soterrament .
La pregunta que se sotmetrà a consulta ciutadana serà, de forma orientativa, la següent:
-

Segons el seu criteri, quin dels projectes següents considera més adequat per al nou
espai de centralitat urbana resultant del soterrament del ferrocarril a Sant Feliu de
Llobregat?

El Jurat d’Experts, tenint en compte l’impacte social i sobre el territori que tinguin les propostes
fruït de la consulta ciutadana efectuada, atorgarà 50 punts a la proposta més votada per la
ciutadania. Els 50 punts s'atorgaran de manera íntegra a la proposta més votada. Posteriorment,
el Jurat d’Experts designarà, en base als criteris establerts en les presents bases, la proposta
guanyadora del concurs de projectes i els dos finalistes (segon i tercer premis) i procedirà a
convocar i dur a terme l’obertura del sobre número 4 per conèixer la identitat del guanyador del
concurs dels dos finalistes (segon i tercer premis).

CLÀUSULA 20. VALORACIÓ DEL CONCURS
20.1 Un cop efectuat el procés de participació i consulta ciutadana, el Jurat d’Experts designarà la
proposta guanyadora, que serà aquella que, dins de les tres millors propostes seleccionades pel
Jurat en la FASE 2, conforme als criteris de valoració continguts en les presents bases, obtingui la
millor puntuació un cop sumats els criteris de valoració objectius i subjectius establerts a la
clàusula 19 i aquella que obtingui major suport a través de la consulta popular (FASE 3).
No obstant, es podran rebutjar totes les propostes i declarar desert el procediment de licitació si
es considera que cap proposta s’adapta suficientment als requeriments tècnics i funcionals que
regeixen aquest concurs o a les necessitats o requisits del mateix. En aquests casos, es
declararà desert el concurs i els concursants convidats a la FASE 2 únicament tindran dret a
percebre la prima de segons tal i com queda establert en el quadre annex, per cada concursant
admès que presenti proposta conforme als requeriments de les bases reguladores.
20.2 L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà exigir a l’adjudicatari les variacions al projecte que
hagin estat suggerides pel Jurat o les variacions de detall i/o programàtiques que puguin ser
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precises en funció de les necessitats i objectius que en el moment de la contractació, a judici de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, es requereixin per raons tècniques, econòmiques, d’usos
o d’altre tipus, sempre que aquestes variacions no alterin substancialment la idea guanyadora. No
es considerarà que s’altera la idea el fet de desenvolupar-la parcialment, el fet de no
desenvolupar un dels usos i activitats o la necessitat de realitzar modificacions per donar
compliment a necessitats normatives. La no acceptació per part de l’adjudicatari de les variacions
establertes per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat donarà lloc al desistiment del contracte de
l’adjudicatari, sense dret a cap tipus d’indemnització.

CLÀUSULA 21. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DEL JURAT D’EXPERTS
21.1 Es constituirà un Jurat d’Experts per al concurs de projectes, essent l’òrgan responsable de valorar
i classificar les propostes gràfiques o tècniques presentades a fi de determinar aquella més
adequada a les finalitats objecte del concurs, d’acord amb els criteris de valoració establerts en
les presents bases.
Un cop realitzat el seu dictamen, s'elevarà a l’òrgan de contractació per a la seva aprovació.
El Jurat estarà compost per 9 membres amb dret indelegable de vot, sense perjudici del dret a
delegar la seva representació o dels supòsits de substitució per absència, dels que almenys un
terç reunirà la condició d’arquitecte titulat o enginyer de camins, canals i ports.
21.2 Els membres de Jurat amb dret a vot seran 9. La seva composició serà la següent:
PRESIDENT/A:
● Cap de l’Oficina Tècnica del Soterrament de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
VOCALS:
● Un/a membre del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
● Un/a membre designat pel Consell Assessor d’Urbanisme de Sant Feliu de Llobregat
● Un/a membre designat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
● Un/a membre designat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya
● Tres membres designats aleatòriament per la Borsa de Jurats del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
● Un/a membre designat pel Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori o pel
Departament de Projectes de l’Universitat Politècnica de Catalunya
SECRETARI/ÀRIA:
● Advocat jurista del l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb veu però sense vot,
qui aixecarà acta de les reunions i resolucions del Jurat
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MEMBRE AMB VEU PERÒ SENSE VOT:
● Tècnic/a coordinador del procés de participació ciutadana
Dels 9 membres del Jurat, actuen com a membres amb qualificació específica equivalent a la
sol·licitada als participants, com a mínim, els següents 7 membres del jurat:
● Cap de l’Oficina Tècnica del Soterrament de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
● Un membre designat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
● Un membre designat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya
● Tres membres designats aleatòriament per la Borsa de Jurats del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
● Un membre designat pel Departament d’Urbanisme i Ordenació pel Departament
de Projectes de l’Universitat Politècnica de Catalunya
21.3 L'òrgan de contractació nomenarà un suplent per a cada un dels membres del Jurat que actuaran
en cas d'absència del titular respectiu.
21.4 La identitat dels membres del Jurat serà publicada al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, de conformitat amb el que estableix la LCSP, als efectes de poder
solucionar possibles incompatibilitats segons el contingut de l'apartat 11 d'aquestes bases.
21.5 Funcionament del Jurat d’Experts
El Jurat es constituirà per la compareixença de dos terços dels seus membres en primera
convocatòria o la meitat més un, en segona convocatòria. Les decisions del Jurat es prendran per
majoria simple i en base als criteris establerts en el plec tècnic, les presents bases i a les
propostes presentades. El Jurat tindrà plena autonomia i els seus membres gaudiran d’absoluta
independència. A més, la Ponència unitària de soterrament vetllarà, de conformitat amb el seu
reglament com a òrgan de control, per garantir aquest extrem. El president tindrà, en cas d’empat,
vot de qualitat.
En l’acte de constitució del Jurat, els seus membres declararan sobre la no existència
d’incompatibilitats, previstes amb caràcter general a la LCSP. En cas d’existir alguna
incompatibilitat, el membre del Jurat afectat per la mateixa haurà d’abandonar-lo i, en aquest
supòsit, s’anomenarà a un altre que reuneixi, si cal, els requisits del membre incurs en
incompatibilitat.
Els membres del Jurat tindran l’obligació de guardar secret sobre les deliberacions/decisions
realitzades pel Jurat fins al moment d’obertura dels lemes.
Un cop analitzada la documentació administrativa (sobre núm. 1), es donarà compte de les
actuacions realitzades en la primera convocatòria del Jurat. El Jurat es constituirà i qualificarà la
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documentació presentada de les dues modalitats (A i B), donant per aptes aquelles persones
físiques o jurídiques que havent presentat la referida documentació no continguin defectes o els
hagin esmenat en termini, i/o rebutjant aquelles propostes presentades fora de termini, que
continguin defectes no esmenables o hagin vulnerat el principi d’anonimat.
Així mateix, en la data i hora establertes a l’anunci (o aquelles indicades al Perfil de contractant si
s’haguessin posposat) es procedirà en acte públic a l’obertura del sobre núm. 2, relatiu a la
documentació que es valorarà mitjançant CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DE PARTICIPANTS.
21.6 D'acord amb l’article 187.1 de la LCSP no hi haurà intervenció d'una Mesa de contractació. Totes
aquelles funcions administratives o d'una altra índole no atribuïdes específicament al Jurat
d’Experts seran realitzades pels serveis dependents de l'òrgan de contractació.
21.7 Les funcions del Jurat seran:
A) Fase de selecció (FASE 1):
● Anàlisi i valoració de la documentació continguda dins dels sobres número 2 (sobres
2.A i 2.B atenent a les modalitats A i B i de conformitat amb els criteris de valoració
continguts en les presents bases, per a la FASE, per tal de valorar i seleccionar en
la Fase 1 quins seran els participants seleccionats i convidats a presentar les
propostes tècniques en la FASE 2.
● Per realitzar aquests anàlisis, valoració i selecció dels candidats, el Jurat podrà
comptar amb mitjans humans i materials que consideri necessaris per al compliment
de les seves funcions.
● Formular la proposta de selecció dels participants que podran ser convidats a la
Fase 2 del procediment (emissió del dictamen de selecció).

B) Fase de valoració de les propostes (FASE 2):
● Anàlisi de la documentació i admissió definitiva dels treballs (sobre núm. 3).
● Proposta raonada d’exclusió d’aquells treballs no admesos, que es recollirà en acta.
● Anàlisi de les propostes presentades i valoració de les mateixes d’acord amb els
criteris de valoració establerts en les presents bases.
● Vigilància i compliment de l’anonimat rigorós amb el que s’haurà d’examinar la
documentació.
● Formulació de la classificació de les propostes segons l’aplicació dels criteris
subjectes a judici de valor amb indicació de les possibles mencions (emissió del
dictamen de valoració de criteris no automàtics).
21.8 El Jurat acordarà un procediment de valoració atenent a la quantitat i qualitat de les propostes
presentades, en base a sistemes de discussió i rebuig successius, podent optar per un sistema
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de votacions si ho considera oportú. En el supòsit d’optar per un sistema de consulta: en cas
d’empat es procedirà a una nova consulta i, únicament, en cas de tres (3) votacions amb resultat
d’empat decidirà el vot de qualitat del president. En tot cas les deliberacions i decisions del Jurat
es basaran en els criteris tècnics continguts en les presents bases.
21.9 Un cop adoptada la decisió pel Jurat d’Experts, es procedirà a convocar dia i hora per procedir, en
acte públic, a la invitació als tres finalistes de la FASE 2 a sotmetre’s a la darrera FASE 3 del
concurs mitjançant la consulta popular de la ciutadania. Sent que un cop obtingut el resultat
d’aquesta votació ciutadana, de conformitat amb l'establert en les presents bases, el Jurat
assignarà els 50 punts d’aquesta FASE i resoldrà quina és la proposta guanyadora del concurs de
projectes i els finalistes segon i tercer.
21.10 El termini per a l'emissió de la resolució del Jurat serà de dos mesos des de la finalització del
termini per a la presentació de propostes. Si per la quantitat de treballs presentats no fos possible
complir amb aquest termini, s'anunciarà tal circumstància en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Sant Feliu, anunciant una nova data per a l'adjudicació dels premis del Concurs.
21.11 El funcionament del Jurat es regirà per allò previst respecte els òrgans col·legiats a la Llei
40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

CLÀUSULA 22. PROCEDIMENT PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONCURS
22.1 Obertura de propostes gràfiques (SOBRE núm. 3) (amb LEMA)
Un cop rebudes, dins el termini establert en la invitació, les propostes dels concursants es
procedirà a convocar, a través del Perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, l’acte públic per a l’obertura del SOBRE núm. 3, contenidor de les
propostes/proposicions gràfiques i altra documentació exigida en les presents bases. L’original de
les propostes quedarà a disposició dels membres del Jurat per tal que realitzin les tasques
assignades al mateix. Així mateix, una còpia de les propostes i la resta de documentació del
SOBRE núm. 3 es lliurarà als membres del Jurat per la seva anàlisi, valoració i deliberacions,
havent de mantenir la confidencialitat de la informació lliurada.
Prèviament al lliurament de la documentació al Jurat, es decidirà respecte a aquelles propostes
que hagin de ser excloses per estar presentades fora de termini o per vulnerar el principi
d’anonimat.
22.2 Anàlisi i valoració de les propostes pel Jurat (SOBRE núm. 3) (amb LEMA)
En la data o dates que determinin els membres del Jurat, es reuniran per procedir a l’anàlisi,
avaluació i valoració de les propostes presentades i admeses, i atenent únicament els criteris
sotmesos a un judici de valor establerts les presents bases. El Jurat emetrà un dictamen o
decisió, que constarà en un informe, firmat pels seus membres, on hi figurarà la classificació de
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les proposicions, tenint en compte els mèrits de cada proposta i els criteris de valoració, previstos
en les bases reguladores, juntament amb les observacions que estimin oportunes.
El termini que tindrà el Jurat per emetre el seu dictamen serà de tres mesos. Tanmateix, a decisió
del Jurat, aquest termini serà ampliable. Aquesta ampliació es publicarà al Perfil del contractant
de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. El dictamen emès pel Jurat es donarà a conèixer a
través del Perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i donarà peu a l’inici de
la darrera fase del concurs.
22.3. Exposició pública dels 3 finalistes i procés de consulta ciutadana (amb LEMA)
Un cop classificades les propostes segons el dictamen del Jurat, es convidarà a les 3 propostes
millor puntuades a sotmetre’s a la tercera fase del concurs i a ser exposades públicament (de
forma ANÒNIMA i amb LEMA) durant un període de 30 dies naturals per poder ser sotmeses a la
consulta ciutadana en els termes exposats en la clàusula 19.
22.4. Obertura del sobre contenidor de la identitat (SOBRE núm. 4) (amb LEMA)
Un cop publicats els resultats de la consulta ciutadana en el Perfil del contractant de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat, el Jurat classificarà definitivament totes les propostes presentades i
l’òrgan de contractació procedirà a la declaració del guanyador del concurs. Es procedirà llavors a
comunicar als licitadors dia i hora per procedir, en acte públic, a l’obertura del SOBRE núm. 4,
revelador de la identitat dels concursants. Aquesta data també es donarà a conèixer a través del
Perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
En la data i hora comunicades oportunament es procedirà a l’obertura del SOBRE núm. 4 de les
ofertes presentades.
CLÀUSULA 23. CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSTES I ADJUDICACIÓ DELS PREMIS
23.1 El Jurat d’Experts, un cop efectuada la consulta ciutadana i l’obertura del SOBRE núm. 4 amb la
identitat dels concursants, aprovarà la classificació de forma decreixent de les propostes
seleccionades i admeses en base als criteris de valoració assenyalats en les presents bases
reguladores i elevarà la seva proposta a l'òrgan de contractació.
23.2 L'òrgan de contractació adjudicarà cada lot del concurs de conformitat amb la proposta del Jurat,
un cop efectuada la consulta ciutadana, incloent en el seu cas, les modificacions necessàries per
garantir
la
viabilitat,
sempre
d’acord
amb
els
premiats.
23.3 La concessió efectiva dels premis restarà condicionada a que s’hagi aportat la preceptiva
documentació i que sigui correcta, de conformitat amb els requisits establerts a les bases
reguladores.
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CLÀUSULA 24. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS
PREVIS
Abans d’adjudicar els contractes i un cop el corresponent procediment negociat sense
publicitat de conformitat amb allò establert en l’article 183.4, es requerirà al concursant
guanyador i als finalistes segon i tercer per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils
establerts en l’article 150.2 de la LCSP, comptadors des del següent dia al de la
notificació, aportin la documentació que es detalla a continuació:
1) L’acreditació de que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a continuació:
a) En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l’impost sobre
activitats econòmiques i estigui obligada al pagament d’aquest, s’haurà de lliurar el
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la declaració responsable
de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost. Tanmateix, en el cas
que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d’exempció d’aquest
impost recollits a l’article 82 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’haurà
d’aportar una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària i certificat genèric de trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries expedit per l’Administració Tributària.
c) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 74 del Reglament general de les
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament
de les normes comunes als procediments d’aplicació dels tributs, aprovat per Reial
Decret 1065/2007, de 27 de juliol.
d) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
e) Certificat positiu, emès per la Generalitat de Catalunya, acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.
f)

Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració, si s’escau.

2) Documents acreditatius de la seva capacitat, aptitud i solvència per contractar, si s’escau,
o de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte.
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3) En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en escriptura
pública, dins del termini atorgat per a la formalització del contracte, i el CIF assignat i la
representació, si s’escau. En el cas de que el concursant guanyador no aporti la
documentació esmentada, en el termini assenyalat, no podrà resultar adjudicatari del
contracte de serveis. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en aquest cas es reserva el
dret a contractar, mitjançant el procediment de contractació que procedeixi, el corresponent
contracte de serveis per al desenvolupament de la idea/projecte guanyador. En aquest cas,
el guanyador únicament tindrà dret al cobrament de la compensació econòmica i, per tant,
al cobrament del premi, resultant d’aplicació la clàusula 21 del present plec relativa a la
cessió de drets de propietat intel·lectual.
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dintre dels cinc dies hàbils següents
a la recepció de la documentació. L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració
del contracte o desistir del procediment d’adjudicació si concorren les circumstàncies
previstes a l’article 152 de la LCSP.
L’adjudicació es notificarà als concursants i, simultàniament, es publicarà al Perfil de
contractant de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Les resolucions seran motivades i,
llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta del Jurat o es basi en
consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts a la proposta del
Jurat.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir,
seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos sense que hagin estat interposats, la documentació dels participants restarà sota
custòdia i arxiu de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aquell participant que, sense
haver estat guanyador, necessiti recuperar algun document original que hi figuri dins el
sobre número 1, podrà demanar-ho per escrit a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i se
li restituirà prèvia còpia diligenciada que seguirà sota custòdia i arxiu de l'Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat.
CLÀUSULA 25. CONTRACTACIONS POSTERIORS
De conformitat amb l'article 168.D de la LCSP les contractacions posteriors que es derivin
del concurs de projectes, un cop escollits el guanyador, segon i tercer premis mitjançant
procediment negociat sense publicitat i sense concurrència per negociar
directament amb els tres primers classificats, en relació als aspectes econòmics i
tècnics que seran objecte de la negociació entre les parts, segons s'estableix en les
respectives bases que regirà dites contractacions, s’atorgarà al guanyador, segon i
tercer premis el dret a optar a l’adjudicació dels lots següents que conformen el contracte
de serveis:
● Primer guanyador (adjudicació del Lot 1, Lot 2 i Lot 3)
● Segon premi (adjudicació del Lot 4t)
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● Tercer premi (adjudicació del Lot 5)

Caldrà que per part dels adjudicataris s’acrediti la disponibilitat dels mitjanss tècnics i
humans de conformitat amb la naturalesa del seu encàrrec.
En el cas que el procediment negociat finalitzi sense l’adjudicació del lots o lots que
conformen el contracte de serveis, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es reserva el
dret a contractar, mitjançant el procediment de contractació que procedeixi, els treballs
descrits objecte de les presents bases.
En el supòsit de no arribar a un acord amb el primer concursant classificat (primer premi),
i segon premi i tercer premi, es negociarà si l’Ajuntament ho considera, de manera
consecutiva amb els classificats següents.
De no portar-se a terme la contractació pel fet de ser guanyador del concurs o els altres treballs
objecte del contracte característiques per causes sobrevingudes, ja siguin de naturalesa
econòmica, d’adaptació al planejament o d’altres que impossibilitin seguir endavant amb el
mateix, a judici de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, aquest fet donarà dret al guanyador
del concurs a percebre la indemnització que correspongui segons el dany o lesió que es pugui
acreditar.

CLÀUSULA 26. GARANTIES
26.1 D'acord amb el que estableix l'article 106 de la LCSP els participants en el concurs no hauran
de constituir garantia provisional. Així mateix, d'acord amb l'estipulat en l'article 107, paràgraf
segon, de la LCSP, ateses les característiques del present procediment de licitació, no s'exigirà la
constitució de garantia definitiva al guanyador del concurs, sense perjudici de la seva procedència
en el procediment negociat, sense publicitat previst en l'apartat 8 d'aquestes bases, en
concordança amb l'article 168.D de la LCSP.

CLÀUSULA 27. RÈGIM DE MODIFICACIONS DELS CONTRACTES
27.1 Es preveu la modificació del contracte que posteriorment s’adjudiqui amb els seus lots de
conformitat amb l’establert en les clàusules 183.4, 168.D i articles 203, 204 i 205 de la LCSP,
L’import màxim per a modificacions durant l’execució del contracte serà del 12% del preu primitiu
del contracte que no podrà superar el 12%, de conformitat amb l’article 206 de la LCSP.
27.2 Les causes que poden generar una modificació de contracte previstes en les presents bases, són
les següents:
a. El contracte podrà ser objecte de la modificació que legalment correspongui o, fins i tot
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resolució, amb motiu de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que corresponguin,
entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic.
b. Derivades de canvis o ajustos en el programa de l’actuació sol·licitats una vegada lliurat el
projecte en la fase que s’estigui desenvolupant.
c. Derivades de canvis o ajustos en la solució constructiva o estructural o canvis de criteris tècnics
a sol·licitud de l’operador i/o promotor i/o autoritats i que no siguin deguts a errors o omissions en
el projecte, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol document total o parcial en qualsevol fase del
projecte.
d. Derivades de la necessitat de segregar el projecte per fases una vegada aquest ha estat
redactat i lliurat, o si encara no s’ha lliurat el projecte, però ja s’ha lliurat document previ.
e. Derivades de la necessitat de resoldre incidències derivades de l’execució del projecte i que
facin necessàries actuacions fora del propi àmbit però que siguin totalment necessàries.
f. Derivades de la no execució de parts dels treballs per raons d’interès públic o per raons de
disponibilitat pressupostària.
g. Derivades d’ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte.
h. Derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de seguretat, tècniques o per
actualització de normatives aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.
i. Derivades de canvis/modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum,
aigua, gas, telecomunicacions, transports, etc.) conforme als seus usos i exigides per les
companyies o bé que siguin necessaris per tal de donar compliment a les exigències del mateix.
j. Derivades de canvis o modificacions en instal·lacions a sol·licitud de l’operador i/o promotor o
per modificacions de tecnologia.
k. Derivades de la redacció d’un projecte modificat en aplicació d’algun dels criteris establerts en
aquesta clàusula.
l. Derivades de la necessitat de dividir l’actuació en diferents projectes. El procediment que es
realitzarà per concretar les modificacions del contracte serà el següent:
● Informe justificatiu del responsable del contracte en el que manifesti la
necessitat de procedir a realitzar la modificació dels treballs.
● Compareixença de l’adjudicatari del servei en què manifesta haver estat
informat de l’abast d’aquests nous treballs i manifestant, en el seu cas, la
seva conformitat.
● Informe jurídic dels serveis de contractació manifestant, en el seu cas, la
seva procedència.
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● Resolució de l’òrgan de contractació acordant la modificació del contracte,
amb validació pressupostària.
● Formalització de la modificació contractual.
Les modificacions que s’acordin seran obligatòries per al contractista. En aquests supòsits, el
contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les normes que, en
conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap
motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.
L’increment del PEC que no sigui motivat per les causes indicades anteriorment, no comportarà
una revisió dels honoraris establerts en el contracte. L’import de les modificacions anteriorment
descrites no es calcularà necessàriament per la superfície total del projecte, sinó que es calcularà
a partir de la justificació del volum de treball que comporti la seva execució i no per la superfície
afectada. Aquestes modificacions hauran d’estar validades per l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
CLÀUSULA 28 DRET D’INFORMACIÓ DELS CONCURSANTS
Tots els concursants tenen dret a examinar els treballs admesos durant el període de 20 dies des
de la comunicació del resultat del concurs. Excepte en els casos dels projectes premiats, aquests
treballs seran publicats mantenint-se el seu anonimat, identificats únicament pel seu “lema”,
excepte a petició expressa dels seus autors durant el procés d’inscripció. En cas d’acordar-se
l’exposició pública dels treballs, s’entendrà que aquest dret d’informació quedarà complert per
l’obertura al públic d’aquesta exposició i/o la publicació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat.
Tota la documentació gràfica i escrita comprensiva de les propostes tècniques dels diferents
participants romandrà en poder de l’entitat convocant amb la finalitat de gestionar la publicació
dels resultats del concurs.
CLÀUSULA 29. RÈGIM DE RECURSOS
29.1 Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i
següents de la LCSP, contra els anuncis de licitació, els plecs reguladors de la present
licitació i els documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la
contractació, contra els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre
que aquests darrers decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin
la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a
drets o interessos legítims i contra els acords d’adjudicació i modificació del contracte.
29.2 El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos
legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions
objecte de recurs, i en tot cas pels participants, participants seleccionats i/o concursants.
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29.3 El termini per interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies hàbils,
a comptar d’acord amb allò establert en l’article 44 del TRLCSP, en funció de quin sigui
l’acte que es recorri.
29.4 L’escrit d’interposició del recurs s’haurà de presentar en el Registre d’entrada de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat o en el Registre del Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic, o bé en qualsevol dels registres previstos a l’article 51 de la LCSP.
L’òrgan que coneixerà el recurs especial de contractació serà el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic.
29.5 A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els
mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud
d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article
51 de la LCSP.
29.6. Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós
administratiu conforme al que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
CLÀUSULA 30. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL/CESSIÓ DE DRETS DE
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
30.1 L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat serà el titular de tots els drets sobre les propostes
presentades pels concursants seleccionats en la Fase 2 podent, si ho estima oportú,
procedir a la seva presentació o exposició pública, sense perjudici de qualsevol altra
limitació que pugui derivar-se o vingui imposada per la legislació sobre protecció de drets
d’autors que sigui d’aplicació.
30.2 Així mateix, el guanyador del concurs (en endavant, Autor) cedeix a l'Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, durant el temps de durada màxima que la legislació reguladora de la
propietat intel·lectual atorga als drets d’explotació de les obres, de forma no exclusiva, amb
caràcter gratuït i per a l’àmbit territorial mundial, els drets d’explotació que es derivin de
l’autoria de l’objecte d’aquest contracte (l’obra). En particular, l’Autor cedeix els drets de
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de l’obra, en qualsevol mitjà o
suport, inclosa la publicació en el repositori institucional de l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat. La cessió dels drets de reproducció de l’obra comprèn la reproducció, total o
parcial, en un suport digital per a la seva incorporació en una base de dades electrònica,
incloent el dret a emmagatzemar-la en centres servidors, així com el dret a realitzar
qualsevol altra reproducció temporal necessària per a permetre els usuaris la visualització,
reproducció o gravació en un disc dur.
30.3 La cessió dels drets de comunicació pública de l’obra inclou la posada a disposició, total o
parcial, de l’obra en format digital, així com la difusió a través de qualsevol canal de
comunicació analògic o digital.
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30.4 La cessió dels drets de transformació inclou la transformació o adaptació de l’obra, ja sigui
directament o través de tercers, quan es consideri necessari per tal d’adequar-la al format,
imatge o aparença d’internet o qualsevol altra tecnologia susceptible d’adscripció a internet,
així com a incorporar qualsevol altre sistema de seguretat en el format electrònic de l’obra.
30.5 La cessió de drets d’explotació objecte del present acord comprèn, així mateix, la facultat de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per enviar metadades de l’obra als cercadors,
xarxes d’investigació o repositoris que l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat tingui per
convenient.
30.6 L’Autor autoritza expressament a que la publicació de l’obra en el repositori institucional de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ho serà sota la llicència d’ús en la modalitat de
“Reconeixement-No Comercial-Sense obra derivada” (CC-BY-NC-ND), de manera que
l’obra pugui ésser distribuïda, copiada i exhibida sempre que es citi la seva autoria, no se
n’obtingui benefici comercial i no es realitzin obres derivades.
30.7 L’Autor declara que és el titular dels drets de propietat intel·lectual en relació amb l’obra
objecte del present contracte, que l’obra és original i que, en el cas d’haver cedit prèviament
els drets sobre l’obra a tercers, ostenta l’oportuna reserva als efectes de la cessió objecte
del present contracte. En aquest sentit, l’Autor respon davant l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat de l’autoria i originalitat de l’obra i de l’exercici pacífic dels drets d’explotació
cedits en virtut d’aquest contracte, garantint que sobre els mateixos no existeixen
compromisos o gravàmens de cap tipus que puguin atemptar contra els drets que es
cedeixen a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en virtut d’aquest acord. L'Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat podrà repetir contra l’Autor qualsevol responsabilitat que li pugui
ésser exigida en virtut d’accions, reclamacions, multes o conflictes instats per tercers en
relació amb els drets d’explotació objecte del present contracte.
30.8 L’Autor és l’únic responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i il·lustracions que
puguin aparèixer en l’obra. En tot cas, s’estableix la total indemnitat de l'Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat respecte de les eventuals reclamacions formulades de tercers en relació
als referits drets.
30.9 En tot moment l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà transferir, cedir els drets cedits
o atorgar autoritzacions a tercers per a la seva comercialització i explotació. L'Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat podrà realitzar l’explotació dels drets amb caràcter onerós,
rebent qualsevol tipus de contraprestació o amb caràcter gratuït.
30.10 L’adjudicatari del contracte no podrà fer cap ús o divulgació dels resultats i documents
elaborats amb motiu de l’execució del contracte, bé sigui en forma total o parcial, directa o
per extractes, sense l’autorització de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
30.11 Tots els concursants es comprometen a que les propostes tècniques que presentin siguin
originals i que l'autorització o cessió a favor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,
segons el que disposa la present clàusula no afecti a drets de tercers, qualsevol que sigui la
seva naturalesa, ni vulneri disposició normativa. Per tant, els concursants seran
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responsables i assumiran, íntegrament al seu càrrec, qualsevol tipus costos i/o càrregues
pecuniàries que poguessin derivar-se a favor de tercers com a conseqüència d'accions,
reclamacions o conflictes derivats de l'incompliment de les obligacions establertes en la
present clàusula mantenint indemne l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
30.12 Les obligacions establertes per als concursants per la present clàusula seran també
d'obligat compliment per als seus possibles empleats, col·laboradors, tant externs com
interns, i subcontractistes, fet pel qual el concursant ha de respondre davant de l'Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat si aquestes obligacions són incomplertes per aquests empleats,
col·laboradors i subcontractistes. El concursant es compromet a formalitzar, i en el seu cas,
a que els seus treballadors o col·laboradors formalitzin, tots els documents que fossin
necessaris per a la màxima i plena efectivitat de la cessió de drets establerta en la present
clàusula.
CLÀUSULA 31. PROTECCIÓ DE DADES
En matèria de protecció de dades de caràcter personal s'estarà al que disposa la disposició
addicional vint-i-cinquena de la LCSP i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, es deixa constància dels extrems següents:
a. La documentació requerida per licitar en el present procediment, que contingui dades de
caràcter personal, és necessària per a la participació en el mateix.
b. En relació a la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones
interessades/afectades per facilitar la referida informació a l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat amb la finalitat de licitar en el present procediment.
c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal
serà dipositada a les oficines de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ubicades al plaça
de la Vila 1, 08980 de Sant Feliu de Llobregat, i serà tractada per l'Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat per a la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i
per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública que
sigui d’aplicació a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Els destinataris d’aquesta
informació seran la pròpia, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, si s’escau, així com
aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del
contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a tractar la referida documentació i informació en els
termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.
e. Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint un escrit a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, com a entitat
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responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra C) anterior, adjuntant una còpia
del Document Nacional d’Identitat o altre document oficial que acrediti la identitat de la
persona que exerciti el dret.
CLÀUSULA 32. CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que
tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui
l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure de
confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 10 anys, a excepció de que en el
contracte s’estableixi un termini superior.
Així mateix, l’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació
que consideri confidencial de la seva oferta.
CLÀUSULA 33. COMPLIMENT DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA PER ALS
CONTRACTISTES I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
33.1 De conformitat amb l’establert a l’article 55.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, els contractistes hauran de
donar compliment als principis ètics i regles de conducta que es determinen a continuació:
- La seva actuació s’haurà de subjectar, en tot moment, al que disposen la Constitució,
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, les lleis, els reglaments i les normes que resultin
d’aplicació.
- Evitar tota actuació que pugui produir discriminació per raó de naixement, raça, sexe,
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
- Actuar de manera honesta, havent de respectar amb la seva actuació el principi de bona
fe.
- No oferir ni lliurar regals, ni favors o serveis en condicions avantatjoses a treballadors de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat o persones que prestin els seus serveis a
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat que puguin condicionar el desenvolupament de les
seves funcions amb objectivitat.
- Facilitar a l’entitat contractant tota aquella informació que li sigui sol·licitada i sigui
necessària per a l’adjudicació del present contracte i, en el seu cas, per a l’execució del
mateix. La informació oferta ha de ser útil, pertinent, comprensible i fiable.
- Obligatorietat de comunicar a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat qualsevol supòsit
de prohibició de contractar, en el què es pugui incórrer quan aquest es produeixi.
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- Respectar la confidencialitat de la informació a la que es pugui tenir accés per a la
participació en la present contractació o en l’execució del contracte.
- Adoptar les mesures adients per tal d’assegurar que la prestació objecte del present
contracte s’executa amb el nivell de qualitat necessari i donant compliment a la normativa
aplicable.
- Seguir altres regles de conducta que en el seu moment pugui acordar l'Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat.
33.2 En el supòsit que el contractista incompleixi algun dels principis o regles establertes en
aquesta clàusula, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat estarà facultat per resoldre el
contracte que s’hagués formalitzat amb el contractista.
En funció del tipus d’incompliment, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà també
advertir prèviament al contractista que cesi immediatament en el seu incompliment i cas de
persistir en el mateix es procedirà a la resolució del contracte per culpa del contractista.
33.4 Es preveu, de conformitat amb l’establert en l’article 202 de la LCSP en relació a les
condicions especials d’execució del contracte, que els concursants hauran de
comprometre’s a respectar la igualtat de gènere en els aspectes del llenguatge i imatges
dels treballs que s’executin en virtut del present contracte, i en conseqüència a lliurar tots
els documents a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, garantint i respectant la igualtat de
gènere tant en la memòria com en la documentació gràfica, de conformitat amb l’Annexe X
de les presents bases.
CLÀUSULA 34. EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà realitzar la difusió que consideri oportuna a través
d’exposicions i publicacions de tots o part dels treballs presentats al present concurs, citant la
seva procedència i autoria, excepte en aquells casos en què els concursants hagin indicat
expressament mantenir-se en l’anonimat en cas de no resultar premiats.
Igualment, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà publicar tots o part dels treballs
presentats en suport paper, digital o inclús a Internet en les mateixes condicions establertes per a
l’exposició.
Sant Feliu de Llobregat, 29 d’abril de 2019
L’alcalde-president
Jordi San José Buenaventura
[Firma01-01]
Jordi San Jose Buenaventura DNI 38058576Q (AUT)
30/04/2019 10:58:17
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ANNEXES:
ANNEX I
INDICACIÓ DEL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Nom i cognom/empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificacions
Codi postal, població i província
Correu electrònic

Telèfon/Fax

Telèfon mòbil

Declaro:
Que la direcció de correu electrònic que designi l’empresa per rebre les notificacions d’aquesta
licitació de conformitat amb disposició addicional 16 i 17 de la LCSP és la
següent: ...................................@.......................................... .
El número de telèfon mòbil per rebre els avisos de notificació electrònica és el següent:
..................................

Lloc i data
57

Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX II

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE
ELECTRÒNICA

REPRESENTACIÓ

DE

L’EMPRESA

Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau)

DNI/NIE/Passaport

I

SIGNATURA

Domicili a efectes de notificacions
Codi postal, població i província
Correu electrònic

Telèfon/Fax

Telèfon mòbil

Declaro:
1. Que qui signa ostenta la representació de l’empresa per la presentació de l’oferta de
conformitat amb l’article 159.4c de la LCSP.
2. Que l’empresa, en cas de resultar adjudicatària, el seu administrador/apoderat disposa de
signatura electrònica reconeguda (nivell 4) per a la formalització del contracte.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ADSCRIURE MITJANS PERSONALS I MATERIALS
SUFICIENTS PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (SOLVÈNCIA TÈCNICA I
PROFESSIONAL)
Nom i cognoms/empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau)

DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificacions

Codi postal, població i província

Correu electrònic

Telèfon/Fax

Telèfon mòbil

Declaro:
Que, en cas de resultar adjudicatari em comprometo a tenir com a col·laboradors del projecte als
tècnics relacionats a la proposta presentada.
De conformitat amb l’article 76.3 de la LCSP el personal responsable destinat a l’execució del
contracte són:

(Detallar perfil professional mitjançant el seu currículum, relació detallada dels/de les
col·laboradors/es amb una breu descripció de la seva titulació, experiència, els telèfons de
contacte i correu electrònic).

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

Lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX IV
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AUTOR DEL PROJECTE
(A complimentar només per l’AUTOR )

Nom i cognoms

DNI/NIE/CIF/Passapor

Núm. de col·legiat

Telèfon/Fax

Telèfon mòbil

Domicili a efectes de notificacions

Codi postal, població i província

Correu electrònic

Declaro:
La meva conformitat i disposició per actuar com a AUTOR del projecte, i el meu compromís a
realitzar els serveis objecte del present concurs en cas de resultar guanyador del concurs
L’Autor.

Lloc i data
Signatura del/de la declarant
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ANNEX V
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS COL·LABORADORS DEL PROJECTE
(A complimentar tantes com a col·laboradors)

Nom i cognoms

DNI/NIE/CIF/Passaport

Núm. de col·legiat

Telèfon/Fax

Telèfon mòbil

Domicili a efectes de notificacions

Codi postal, població i província

Correu electrònic

Declaro:

La meva conformitat i disposició per actuar com a col·laborador i el meu compromís a realitzar els
serveis objecte del present concurs en cas de resultar guanyador del concurs.
L’autor.

Lloc i data
Signatura del/de la declarant
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ANNEX VI
DECLARACIÓ DE GRUP EMPRESARIAL
Nom i cognoms/empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau)

DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificacions
Codi postal, població i província
Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la notificació
electrònica*)

Telèfon/Fax

Telèfon mòbil

Declaro:
(Marcar cada casella, segons correspongui)
[ ] Que l’empresa NO conforma grup empresarial
[ ] Que l’empresa SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de
Comerç
El Grup es denomina “............................................................... ” i el conformen les entitats
següents:

Lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX VII
DECLARACIÓ DE VOLUNTAT DE CONSTITUCIÓ D’UNA UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES EN
CAS DE RESULTAR ADJUDICATARIS
Noms i cognoms / empreses
1.
2.
3.
Nom i cognoms de les persones representants (si s’escau)
1.
2.
3

DNI/NIE/CIF/Passaport
1.
2.
3.
DNI/NIE/Passaport
1.
2.
3.

Domicili a efectes de notificacions
Codi postal, població i província
Correu electrònic

Telèfon/Fax

Telèfon mòbil

DECLAREN
La voluntat de constituir una Unió Temporal d’Empreses per participar en el procediment obert
simplificat per a la contractaciól, amb les empreses que es relacionen amb el següent percentatge
de participació en l’execució del contracte:
Nom empresa

% participació

Que designen com a representant de la UTE en el
senyor/a...............................................................................................

procés

I
com
a
prova
de
conformitat
d’aquesta
declaració
a ................................................................................................. (lloc i data),
la signem.

licitador

que

al/la
.

realitzem

(Signatura de cadascun dels representants de les empreses)
Segell de les empreses

64

ANNEX VIII
MODEL DE FITXA TIPUS PER PRESENTAR -MODALITAT ALa documentació per a l’acreditació de la solvència tècnica mínima dels candidats licitadors es
presentarà en fitxes en format DIN A3 apaisat (1 DIN A3 per a cada projecte, a una cara) essent
obligatòria la inclusió del contingut mínim establert en aquest Annex.
TÍTOL DEL TREBALL O DEL PROJECTE
Apartat i subapartat de la clàusula 18.4.1 al qual el treball presentat fa referència:
A. Planejament, B. Urbanització, C. Edificació, D. Idoneïtat autor, E. Premis…
(p. ex. Apartat B.1 Treballs d’urbanització sobre cobertures d’infraestructures viàries o
ferroviàries).
Dades del projecte:
●
●
●
●
●
●
●
●

Data del projecte
Data de l’obra: Si s’escau
Tipus: planejament, urbanització, edificació
Ús
Client o Administració actuant
Pressupost d’execució material (PEM)
Superfície
Autor i col·laboradors

Breu explicació del projecte:
Resum destacant els trets més importants del treball o projecte, en relació a l’apartat i subapartat
de la clàusula 18.4.1 al qual el treball presentat fa referència (p. ex. Apartat B.1. Treballs
d’urbanització sobre cobertures d’infraestructures viàries o ferroviàries).
Documentació gràfica:
- Plànols
- Esquemes
- Imatges 3D
- Fotografies

ANNEX IX
CONTINGUT BÀSIC PREVIST ENCÀRRECS
LOT 1: Contracte de serveis pels treballs de planejament centrats en la redacció de la
modificació puntual del Plà General Metropolità (PGM) de l’àmbit de la nova centralitat de
Sant Feliu de Llobregat
1.A Redacció de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità MPPGM
- Redacció document d'Avanç de Planejament per a la MPPGM
(Memòria descriptiva, memòries informativa i justificativa, normes urbanístiques,
plànols d'informació, plànols d'ordenació, memòria social, estudi econòmic i financer,
estudi ambiental, estudi de mobilitat generada, memòria de participació ciutadana,
relació de propietaris dins àmbit, Annex compliment estàndards urbanístics).
- Redacció document per a l'aprovació Inicial per a la MPPGM
- Elaboració de l'informe de participació institucional i pública
- Redacció document per a l'aprovació definitiva per a la MPGGM
- Altra documentació necessària de menor abast que se'n derivi dels treballs
principals
- Totes les reunions de coordinació necessàries amb personal de l’Ajuntament de
Sant Feliu

LOT 2: Contracte de serveis per a la redacció de l’Avantprojecte d'Urbanització de l’àmbit
de la nova centralitat de Sant Feliu de Llobregat i per a treballs d’assistència tècnica
2.A Redacció de l’Avantprojecte (Director) d’Urbanització. Inclou:

Elaborar l’Avantprojecte amb el contingut següent: memòria, documentació gràfica,
pressupost aproximat, documents complementaris i projectes parcials (en cas
necessari: autoritzacions, certificats i altres; justificació o estudis específics a
requeriment d’algun organisme; projecte d’enderroc; projectes de serveis afectats;
autocontrol del projecte; altres).
Serà important definir de forma acurada totes cotes de l’àmbit d’urbanització de
projecte.

2.B Assistència tècnica per a la supervisió de la Redacció del Projecte d’Urbanització de
l’avinguda central. Projecte promogut per l’Autoritat del Transport Metropolità.
2.C Assistència tècnica per a la supervisió de la Direcció d’Obra de l’avinguda central. Projecte
promogut per l’Autoritat del Transport Metropolità.
LOT 3: Contracte de serveis per a la Redacció del Projecte d’Urbanització i posterior
Direcció d’Obra del carrer de Pi i Margall, entre el carrer de Vidal i Ribas i la Rambla
Marquesa Castellbell
3.A Redacció de l’Avantprojecte
Elaborar l’Avantprojecte amb el contingut següent: memòria, documentació gràfica,
pressupost aproximat, documents complementaris i projectes parcials (en cas
necessari: autoritzacions, certificats i altres; justificació o estudis específics a
requeriment d’algun organisme; projecte d’enderroc; projectes de serveis afectats;
autocontrol del projecte; altres).

3.B Redacció del Projecte d’Execució
Elaborar el Projecte Executiu amb el contingut següent: memòria (descriptiva,
constructiva i d’execució), documentació gràfica, plec de condicions, estat
d’amidaments, pressupost, documents complementaris i projectes parcials (en cas
necessari: estudi de gestió de residus de la construcció; Pla de control de qualitat;
estudi ambiental de les obres; estudi seguretat i salut; autoritzacions, certificats i
altres; justificació o estudis específics a requeriment d’algun organisme; projecte
d’enderroc; projectes de serveis afectats; autocontrol del projecte; altres).
3.C Direcció d’Obra d’Urbanització i Liquidació
Dirigir l’execució material de l’obra i el control qualitatiu i quantitatiu de la construcció i
la qualitat del que s'ha realitzat.
Elaborar el Projecte d’Obra Executada amb l’actualització dels documents: memòria
(descriptiva, constructiva i d’execució), documentació gràfica, estat d’amidaments,
pressupost, documents complementaris i projectes parcials.
LOT 4: Contracte de serveis per a la Redacció del Projecte d’Urbanització i posterior
Direcció d’Obra del passeig del Comte de Vilardaga i carrer de Dalt a l’alçada del parc
Nadal
4.A Redacció de l’Avantprojecte
Elaborar l’Avantprojecte amb el contingut següent: memòria, documentació gràfica,
pressupost aproximat, documents complementaris i projectes parcials (en cas
necessari: autoritzacions, certificats i altres; justificació o estudis específics a
requeriment d’algun organisme; projecte d’enderroc; projectes de serveis afectats;
autocontrol del projecte; altres).

4.B Redacció del Projecte d’Execució
Elaborar el Projecte Executiu amb el següent contingut següent: memòria (descriptiva,
constructiva i d’execució), documentació gràfica, plec de condicions, estat
d’amidaments, pressupost, documents complementaris i projectes parcials (en cas
necessari: estudi de gestió de residus de la construcció; Pla de control de qualitat;
estudi ambiental de les obres; estudi de seguretat i salut; autoritzacions, certificats i
altres; justificació o estudis específics a requeriment d’algun organisme; projecte
d’enderroc; projectes de serveis afectats; autocontrol del projecte; altres).

4.C Direcció d’Obra d’Urbanització i Liquidació
Dirigir l’execució material de l’obra i el control qualitatiu i quantitatiu de la construcció i
la qualitat del que s'ha realitzat.
Elaborar el Projecte d’Obra Executada amb l’actualització dels documents: memòria
(descriptiva, constructiva i d’execució), documentació gràfica, estat d’amidaments,
pressupost, documents complementaris i projectes parcials.
LOT 5: Contracte de serveis per a la Redacció del Projecte d’Urbanització i posterior
Direcció d’Obra del Passeig de l’Onze de Setembre i el Carrer de Picasso
5.A Redacció de l’Avantprojecte
Elaborar l’Avantprojecte amb el contingut següent: memòria, documentació gràfica,
pressupost aproximat, documents complementaris i projectes parcials (en cas

necessari: autoritzacions, certificats i altres; justificació o estudis específics a
requeriment d’algun organisme; projecte d’enderroc; projectes de serveis afectats;
autocontrol del projecte; altres).

5.B Redacció del Projecte d’Execució
Elaborar el Projecte Executiu amb el contingut següent: memòria (descriptiva,
constructiva i d’execució); documentació gràfica, plec de condicions; estat
d’amidaments; pressupost, documents complementaris i projectes parcials (en cas
necessari: estudi de gestió de residus de la construcció; Pla de control de qualitat;
estudi ambiental de les obres; estudi seguretat i salut; autoritzacions, certificats i altres;
justificació o estudis específics a requeriment d’algun organisme; projecte d’enderroc;
projectes de serveis afectats; autocontrol del projecte; altres).
5.C Direcció d’Obra d’Urbanització i Liquidació
Dirigir l’execució material de l’obra i el control qualitatiu i quantitatiu de la construcció i
la qualitat del que s'ha realitzat.
Elaborar el Projecte d’Obra Executada amb l’actualització dels documents: memòria
(descriptiva, constructiva i d’execució); documentació gràfica; estat d’amidaments;
pressupost; documents complementaris i projectes parcials.

ANNEX X
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE MESURES SOCIALS I CONDICIONS
ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Nom i cognoms/empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau)

DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificacions

Codi postal, població i província

Correu electrònic

Telèfon/Fax

Telèfon mòbil

Declaro:
Que, en cas de resultar adjudicatari ens comprometem a respectar la igualtat de gènere en els
aspectes del llenguatge i imatges dels treballs que s’executin en virtut del present contracte, i en
conseqüència a lliurar tots els documents a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, garantint i
respectant la igualtat de gènere tant en la memòria com en la documentació gràfica.

Lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora

ANNEX XI:
DECLARACIÓ RESPONSABLE MODALITAT ACCÉS A
A emplenar per l’autor i per tots els col·laboradors del projecte
Nom i cognoms

DNI/NIE/CIF/Passaport

Núm. de col·legiat

Telèfon/Fax

Telèfon mòbil

Domicili a efectes de notificacions

Codi postal, població i província

Correu electrònic

Declaro:

Que es dona compliment als requisits de solvència tècnica i professional mínima exigides
per accedir per la modalitat d'accés A de conformitat amb les bases reguladores del concurs de
projectes.

Lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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