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Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Contractació

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DE
L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE “DIVERSOS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A OBRES PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE L‘HOSPITALET DE
LLOBREGAT: REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA PER A ACTUACIONS
D’ESPAI PÚBLIC”

DESCRIPCIÓ DEL
CONTRACTE (*)

CONTRACTACIÓ (*)
AUPAC (*)
AS-21/2021
AJT/69728/2020
Acord marc per a serveis de redacció de projectes i direcció d’obra
per a obres d’espai públic

TRAMITACIÓ

ORDINÀRIA, MITJANÇANT ACORD MARC

NÚMERO EXPEDIENT (*)

VALOR
ESTIMAT DEL
CONTRACTE

1.570.000,00 €
IVA exclòs

ORGAN DESTINATARI(*)

TIPIFICACIÓ
CONTRACTE

SERVEIS

CODI CPV

LOT 1:
LOT 2:
LOT 3:
LOT 4:

71250000-5
71311000-1
71323200-0
71327000-6

ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I
SOSTENIBILITAT

(*)Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per
l’adjudicatari. Podeu consultar les instruccions de com facturar electrònicament a
https://seuelectronica.l-h.cat/facturaelectronica
Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
1.1.

Objecte del contracte

És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei d’obres i manteniment de
l’espai públic consistent d’un acord marc per a la contractació de “Diversos serveis
d’assistència tècnica per a obres promogudes per l’Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat:
redacció de projectes i direcció d’obra per a actuacions d’espai públic”.
L’objecte de la present licitació es l’adjudicació, per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, d’un acord marc per a la posterior contractació dels serveis esmentats en el present
plec, de conformitat amb l’establert en el present Plec de clàusules administratives, al Plec de
condicions tècniques i a la contractació basada.
L’acord marc té les següents finalitats:
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Determinar els serveis que podrà contractar L’Ajuntament de l’Hospitalet a l’empara del
present Acord marc.
Seleccionar a un mínim i un màxim d’empreses/empresaris/professionals per cada lot
que podran realitzar els treballs objecte del present Acord marc, del lot que
correspongui.
Fixar les condicions tècniques mínimes i les condicions econòmiques relatives a les
empreses adjudicatàries que realitzaran les prestacions que són objecte d’aquest acord
marc.
Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels posteriors contractes de
serveis a través de la contractació basada al present acord marc.

Als efectes del que disposa l’article 99.3 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, en
endavant LCSP, es fa constar que per la naturalesa de les prestacions, es considera necessari
que aquestes puguin ser executades de forma independent.
L’objecte d’aquest Acord Marc es divideix en 4 lots, atenent a la tipologia d’assistència tècnica
requerida als contractes basats que s’adjudicaran durant la seva vigència:
LOT NÚM. 1:

Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres
d’urbanització.
S’inclouran en aquest lot la possibilitat de contractar serveis per a la redacció
de projectes d’urbanització, direccions d’obra d’urbanització (en diferents
contractes per una mateixa actuació), o es podran contractar ambdues coses
en el mateix acte.
Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre
de 2007”, els treballs es tipifiquen : CPV- 71250000-5 “Servicios de
arquitectura, ingeniería y agrimensura”

LOT NÚM. 2:

Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció
d’obres hidràuliques i de clavegueram.
S’inclouran en aquest lot la possibilitat de contractar serveis per a la redacció
de projectes, direccions d’obra (en diferents contractes per una mateixa
actuació), o es podran contractar ambdues coses en el mateix acte.
Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre
de 2007”, els treballs es tipifiquen : CPV- 71311000-1 “Servicios de consultoria
en ingeniería civil”

LOT NÚM. 3:

Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció
d’obres d’instal·lacions elèctriques, d’enllumenat i semaforització.
Redacció de projectes complets d’instal·lacions d’espai públic, elèctriques,
enllumenat, semaforització.
Direcció d’obra dels projectes complets d’instal·lacions d’espai públic,
elèctriques, enllumenat, semaforització.
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Càlculs i definició geomètrica d’instal·lacions que formin part d’un altre projecte
de major abast, amb signatura i responsabilitat sobre la part contractada.
Direcció d’obra d’instal·lacions que formin part d’una altra obra de major abast,
amb signatura i responsabilitat sobre la part contractada.
Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre
de 2007”, els treballs es tipifiquen: CPV 71323200-0 “Servicios de diseño de
ingeniería de instalaciones”
LOT NÚM. 4:

Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció
d’obra d’estructures a l’espai públic.
S’inclouran en aquest lot:
Redacció de projectes complets d’estructures d’espai públic, tals com poden
ser passarel·les peatonals, pèrgoles, etc.
Direcció d’obra dels projectes complets d’estructures d’espai públic, definits en
l’apartat anterior.
Càlculs i definició geomètrica d’estructures d’espai públic (passarel·les,
pèrgoles, etc) que formin part d’un altre projecte de major abast, amb signatura
i responsabilitat sobre la part contractada.
Direcció d’obra d’estructures d’espai públic (passarel·les, pèrgoles, etc) que
formin part d’una altra obra de major abast, amb signatura i responsabilitat
sobre la part contractada.
Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre
de 2007”, els treballs es tipifiquen: CPV 71327000-6 “Servicios de diseño de la
estructura “

Considerant que, tal i com s’ha acreditat en l’informe justificatiu que incorpora aquest expedient
de contractació, la millor solució consisteix en la contractació d’un servei d’assistències
tècniques mitjançant acord marc, cal indicar que es considera que aquests treballs impliquen
un fort component intel·lectual, atès que els equips tècnics presentats han de desenvolupar tota
una sèrie de solucions tècniques específiques, determinants per a garantir un resultat òptim.
En conseqüència, tenint en compte la naturalesa de la prestació i l’exposat anteriorment, el
preu no pot ser l’únic factor determinant. Es considera que la qualificació i experiència del
personal adscrit a l’acord, pot afectar de manera significativa a la seva millor execució i que
qualsevol millora relacionada, esdevé una millora qualitativa que cal ponderar amb el preu del
contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient.
Els criteris que es consideren adients incorporar com a criteri d’adjudicació són els següents:


Qualificació i experiència del personal que el licitador adscrigui a l’execució del
contracte per assegurar una major qualitat de les prestacions
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Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions
especials d’execució.
1.2. Règim jurídic.
El present acord marc i els contractes que se’n derivin es qualifiquen de serveis, de conformitat
amb la definició contemplada a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017
(LCSP).
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix pel:
-

Plec de Prescripcions Tècniques.

-

Present Plec de Clàusules Administratives Particulars.

-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

-

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de
contractes de les administracions publiques, en tot allò que no sigui contrari al que es
preveu a l’esmentada 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

-

Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de l’Hospitalet en allò que
no contradigui la normativa esmentada.

-

Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les normes de dret privat.

Clàusula 2. Pressupost base de licitació.
Tal i com s’assenyala a l’article 100.3 de la LCSP, amb caràcter previ a la tramitació d’un acord
marc no serà necessari que s’aprovi un pressupost base de licitació.
Clàusula 3. Imputació pressupost municipal.
L’adjudicació de l’acord marc no està condicionada per l’existència de dotació econòmica.
L’adjudicació dels contractes basats queda condicionada a la confirmació de l’existència
de la dotació econòmica pertinent, sense que l’empresa adjudicatària pugui reclamar cap
indemnització al respecte.
Clàusula 4. Valor estimat del contracte i preu dels contractes basats
4.1 Valor estimat del contracte
El valor màxim estimat de l’Acord marc, de conformitat amb les criteris establerts a l’article 101
de la LCSP, s’ha calculat de forma estimativa tenint en compte la despesa que potencialment
es generaria durant tota la possible durada de l’Acord marc, incloent-hi qualsevol forma d’opció
eventual i possibles pròrrogues.
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat contractarà mitjançant els contractes basats en el
present acord marc els serveis que siguin necessaris, essent el valor estimat previst, un import
global i màxim per cada lot, però en cap cas un import obligat a exhaurir per l’Ajuntament.
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Per tant, aquest valor màxim estimat té caràcter purament orientador i no vinculant, no
suposant, en cap cas, una obligació de despesa per L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
o que aquesta quedi obligada a sol·licitar una determinada quantia de serveis, atès que es
determinarà en funció dels contractes basats del present acord marc que realment es duguin a
terme. Únicament generaran obligació de pagament els treballs efectivament realitzats per les
adjudicatàries en els contractes basats.
Seguint aquests criteris, el valor màxim estimat de l’acord marc que es fixa per tota la seva
durada és el següent:
Nº LOT

VEC MÀXIM (IVA NO INCLÒS)

LOT 1

1.000.000,00 €

LOT 2

250.000,00 €

LOT 3

200.000,00 €

LOT 4

120.000,00 €

TOTAL

1.570.000,00 €

4.2 Preu dels contractes basats
La justificació i desenvolupament de la metodologia de càlcul dels honoraris corresponents a
cadascun dels LOTS previstos, s’adjunta a l’ANNEX 01 de l’informe justificatiu. Aquesta
metodologia serà d’aplicació als contractes basats del present acord marc. Els honoraris
resultants tenen en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes de l’Autor del
Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, etc.) i
uns costos indirectes i despeses diverses (despeses generals i d’empresa, lloguers,
amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments,
material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.)
En cas de ser adjudicataris, s’aplicarà el percentatge de baixa ofert (el qual es manté durant
tota la vigència de l’acord marc) als honoraris previstos per a cada contracte basat, calculats
segons l’establert a l’ANNEX 01 de l’informe justificatiu.
El preu de l’acord marc i dels contractes basats no seran objecte de revisió. L’adjudicació dels
contractes basats queda condicionada a la confirmació de l’existència de dotació econòmica
pertinent, sense que l’empresa adjudicatària pugui reclamar cap indemnització al respecte.
Clàusula 5. Termini de vigència del contracte i possibles pròrrogues.
5.1. Durada de l’acord marc
L’acord marc tindrà un termini de QUATRE (4) ANYS, a comptar des de la data de la seva
formalització.
Aquest termini ve determinat per la duració del Pla d’inversions municipals 2019-2023, i per la
necessitat de donar resposta a les contractacions d’assistències tècniques necessàries per
aconseguir els objectius previstos.
Malgrat aquesta durada màxima de l’acord marc, aquest s’extingirà i finalitzarà a tots els
efectes, en el moment en què s’esgoti l’import màxim previst com a valor estimat.
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La finalització de la vigència de l’acord marc, ja sigui per esgotament de l’import del valor
estimat o pel compliment del termini, no impedirà la continuïtat de la vigència dels contractes
basats, sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de l’extinció de
l’acord marc.
5.2. Durada dels contractes basats
Es podran adjudicar contractes basats de l’acord marc al llarg de tota la vigència del mateix. La
durada dels contractes basats en l’acord marc serà independent de la durada de l’acord marc i
es regirà per allò establert al contracte basat respecte de la seva duració.
Les estipulacions de l’acord marc regiran tots els contractes basats que s’adjudiquin en base a
aquest.
5.3. Pròrrogues de l’acord marc
L’acord marc no serà prorrogable.
5.4. Pròrrogues dels contractes basats
Els contractes basats no seran prorrogables.
Clàusula 6. Òrgan
d'adjudicació

de

contractació.

Expedient

de

contractació

i

procediment

6.1. L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
6.2. L'expedient de contractació s’adjudicarà mitjançant tramitació ordinària.
6.3. La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, està subjecte a regulació
harmonitzada i es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d'un criteri
d'adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, i 156 a 158 i concordants de
la LCSP.
Clàusula 7. Perfil del contractant. Publicitat de la licitació.
L'anunci de licitació per aquesta contractació, en tractar-se d'un procediment subjecte a
regulació harmonitzada, es publicarà en el DOUE, i en el PERFIL DE CONTRACTANT de
l'Ajuntament de L'Hospitalet, amb les condicions i terminis establerts als articles 135 i 156 de la
LCSP.
Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractació, així
com la composició de la Mesa de Contractació s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través
de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=hospitalet&idCap=18437529&ambit=
Tota la documentació esmentada estarà disponible en el perfil del contractant des del dia de la
publicació de l’anunci de licitació.
L'acte d'adjudicació es publicarà en el perfil del contractant en el termini de 15 dies naturals,
d'acord a l’article 151 de la LCSP.

6/50

La formalització de l’acord marc juntament amb el corresponent contracte també es publicarà
en el perfil del contractant i en el DOUE en un termini no superior a 15 dies naturals a comptar
de la data de la formalització.
Clàusula 8. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors.
8.1. Capacitat per contractar
1. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques,
amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que
no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislació vigent.
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització
amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de
comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
-

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
També cal aportar el NIF de l’empresa.

-

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.

-

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions
que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

-

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe de reciprocitat emès per la missió diplomàtica permanent o per
l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa d’acord amb el que s’estableix
als articles 68 i 84 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

2. D’acord amb el que disposa l’article 69 de la LCSP, també poden participar en aquesta
licitació les unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE),
sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat
el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han
de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense
perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una
quantia significativa. Els empresaris que desitgin concórrer a aquesta licitació integrats en una
UTE hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de
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cadascú, així com el compromís de constituir-se en UTE en cas de resultar adjudicataris del
contracte.
3. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi
que la seva participació no falseja la competència, d’acord amb el que disposa l’article 70 de la
LCSP
8.2 Solvència econòmica i financera que s’exigeix:
La solvència econòmica i financera mínima requerida per participar en el present procediment i
els mitjans d’acreditació de la mateixa són els que s’indiquen a continuació:
Assegurança: Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per
l’assegurador, vigent a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i per import mínim
assenyalat al següent quadre, així com el compromís vinculant de la seva renovació o pròrroga
que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució de l’acord marc.
Aquests imports corresponen de forma aproximada al VEC d’execució que correspondria
teòricament a cada licitador (VEC total LOT / núm. adjudicataris). Imports mínims:

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Nº LOT IMPORT MÍNIM ASSEGURANÇA

100.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €

LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4

L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant un certificat expedit per l’empresa
asseguradora, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o
renovació de l’assegurança, en els casos que procedeixi.
8.3 Solvència tècnica:
Es considera necessari que els tècnics proposats per a l’execució d’aquests serveis comptin
amb una experiència suficient per tal de poder aplicar els coneixements adquirits, aportant i
garantint la qualitat requerida per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Per als LOTS 1-2-4
es considera que l’experiència ha de ser com a mínim 10 anys, ja que es té en compte que la
redacció d’un projecte amb la seva direcció d’obra té una durada important, i per tant, amb
menys anys d’experiència, no queda assegurat que un professional hagi pogut assolir els
coneixements necessaris per a dur a terme projectes d’aquesta categoria.
Així, la solvència tècnica o professional mínima requerida per participar en el present
procediment i els mitjans d’acreditació de la mateixa són els que s’indiquen a continuació:

SOLVENCIA TÈCNICA
Nº LOT

TITULACIÓ

1

PERFIL

EXPERIENCIA
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PROFESSIONAL MíNIMA
2
(ANYS)
LOT 1

LOT 2

Enginyer de camins,
canals i ports /Enginyer
Civil / Arquitecte
Enginyer de camins,
canal i ports / Enginyer
civil

Redacció de projectes
d’urbanització i infraestructures
urbanes

10

Redacció de projectes de l’àmbit
de la hidràulica

10

LOT 3

Enginyer industrial

Càlcul d’instal·lacions en l’àmbit
de l’obra civil

5

LOT 4

Enginyer de camins,
canals i ports / Enginyer
industrial

Càlculs d’estructures en l’àmbit
de l’obra civil o edificació

10

¹
²

S’acceptarà una altra titulació sempre i quan sigui una titulació competent per a la feina a
desenvolupar. Es considera titulació competent qualsevol titulació que habiliti legalmente
pel desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades.
Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la titulació
corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència professional
demostrable en l’especialitat demanada.

La manca d'aportació dels anteriors requisits indicats, exclourà el licitador per manca
d'acreditació de solvència tècnica.
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la
vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.
No hi haurà d’haver cap referència relativa a l’experiència, inclosos Curriculum Vitae, de les
persones que conformen l’equip responsable, que serà objecte de valoració per aplicació de
fórmules o criteris automàtics.
Consideracions específiques







Caldrà aportar el NIF, titulació, experiència, currículum i l’empresa a la que pertany el
titulat proposat.
El tècnic proposat en cadascun dels lots, haurà de ser tècnic titulat competent i hauran
d’estar col·legiats als corresponents col·legis professionals.
L’autor del Projecte i Director d’obra no podrà ser objecte de subcontractació
En cas que en el moment de la realització del treballs, el tècnic proposat per l’empresa
adjudicatària no pugui realitzar els treballs, es podrà substituir per un altre amb la
mateixa titulació i experiència igual o superior en l’àmbit de desenvolupament del
treball, així com amb una experiència tècnica igual o superior a la acreditada ens els
criteris de valoració qualitatius del tècnic inicialment proposat.
L’acreditació de les actuacions realitzades, es durà a terme mitjançant informe/certificat
expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de
destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari que en ambdós casos
haurà de ser mitjançant exemplar original o còpia autèntica o compulsada. També es
podrà acreditar mitjançant fulls d’encàrrec, contractes i certificats de bona execució.
Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució
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dels treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la
professió i si es dugueren a terme normalment a bon terme.
Clàusula 9. Presentació de proposicions.
9.1. Les proposicions es presentaran en el termini de 30 dies naturals comptats des de la data
d'enviament de l’anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea,
Així mateix l'anunci de licitació es publicarà en el Perfil del Contractant per a que en el termini
30 dies naturals a comptar des de la data d'enviament de l’anunci de licitació a l’oficina de
Publicacions de la unió Europea, es presentin les proposicions.
9.2. Les proposicions s’hauran de presentar mitjançant l’eina de Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=hospitalet&idCap=18437529&ambit=
En cas de qualsevol incidència o consulta tècnica sobre la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, els licitadors hauran de fer servir el Portal de Suport per a les empreses
licitadores del Consorci Administració Oberta de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://www.aoc.cat/portal-suport/licitacions_empreses/idservei/licitacions_empreses/
Tota la documentació continguda en cadascun dels sobres haurà de venir signada
digitalment per l’apoderat o representant legal de l’empresa licitadora
No obstant i pel supòsit que hi hagi alguna incidència de caràcter general en el
funcionament de la plataforma, que impossibiliti la presentació electrònica, el servei de
contractació així ho indicarà en el perfil del contractant atorgant, si s’escau, un termini de
pròrroga del termini de presentació de proposicions als efectes de que els licitadors presentin
les seves ofertes de forma presencial en l’oficina del Registre General de l’Ajuntament de
l’Hospitalet ubicada al Carrer Josep Prats, número 2, 08901 l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).
Si l'últim dia és inhàbil s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. La presentació en
Plataforma de Serveis de Contractació Pública en un dia inhàbil s’entendrà realitzada en la
primera hora del primer dia hàbil següent. La presentació en dia inhàbil es consideraran
presentats anteriors, segons el mateix ordre, als que van ser el primer dia hàbil posterior.
9.3. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap pretext.
9.4. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre, en els termes següents:
Tota la documentació a presentar pels licitadors s’inclourà en DOS SOBRES DIGITALS.
SOBRE DIGITAL NÚM.1
Aquest sobre, identificat com sobre digital ha de contenir, de conformitat amb el que disposa
l'article 140.1 .a) de la LCSP:
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El formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), mitjançant el qual
els licitadors declaren la seva capacitat, la seva solvència econòmica, financera i tècnica de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; que no es troben incurses en cap
prohibició de contractar, així com que compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen en
aquest plec.
El DEUC s'ha de signar electrònicament per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu
representat legal. A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s'escau, la
información relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta
licitació.
En el DEUC es declararà l’adreça electrònica als efectes de notificacions, d'acord amb el
que es preveu en I'art. l40.1.a) 4rt LCSP.
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC utilitzant el servei en línia del
Ministeri d'Hisenda. Per obtenir el document DEUC, el licitador haurà d'anar al servei en línia
del Ministeri d'Hisenda: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/
En el supòsit que l’oferta es presentés per una UTE, haurà d'acompanyar al DEUC, el
compromís de constitució de la unió. A més hauran de presentar un DEUC per separat.
En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses, ha d’indicar
aquesta circumstància en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC per separat per cadascuna
de les empreses a la solvència de les quals recorri.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del
contracte.
Les empreses licitadores inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE), indicaran en l'apartat corresponent del DEUC que la informació es troba en
el Registre corresponent. Només estan obligades a indicar la informació que no figuri inscrita
en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada.
Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol: la
participació en la licitació comporta la submissió del licitador i de l’adjudicatari a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera
directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
L'acreditació dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el
DEUC, l’haurà d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver
presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Els licitadors s'obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicació,
tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la
clàusula 13.1 del present Plec.
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SOBRE DIGITAL NÚM. 2
La proposició econòmica degudament signada electrònicament, basada en el preu, i altres
criteris avaluable mitjançant criteris quantificables per l’aplicació de fórmules matemàtiques i
que haurà d'ajustar-se al model que s'indica en I'ANNEX 1-2-3 o 4 (segons als lots que es
concorri) d'aquest plec administratiu. Pel que fa als criteris qualitatius s’hauran d’adjuntar els
justificants que acreditin el compliment del criteri a valorar als efectes de la seva puntuació, en
la manera que s’indica a la clàusula 10, tal com recull el model d’oferta.
No es podrà subscriure cap proposta en Unions d'empresaris si ho fa individualment. Tampoc
podrà presentar-se en més d'una Unió d'empresaris.
No hi haurà d’haver cap referència relativa a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, de les
persones que conformen l’equip responsable que serà objecte de valoració per aplicació de
fórmules o criteris automàtics.
Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes.
Tal i com s’assenyala a l’article 145 de la llei 9/2017 la millor relació qualitat preu s’avaluarà en
base a criteris econòmics i qualitatius. Als contractes de serveis que tinguin per objecte
prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, el preu no
podrà ser l’únic factor determinant de l’adjudicació i hauran de representar com a mínim el 51%
de la puntuació assignable a la valoració de les ofertes.
Així s’ha determinat que a tots els lots, la valoració dels criteris qualitatius tingui com a mínim el
70% del pes dins dels criteris d’adjudicació, donat que es considera que la qualitat exigida per
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat envers les feines a desenvolupar, està directament
relacionada amb la formació, l’experiència i els coneixements de l’equip tècnic assignat.
Considerant l’objecte del contracte, així com la naturalesa de les prestacions i el seu caràcter
intel·lectual, es considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat
preu, incorporar els següent criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:
•
•

Criteri per preu:
Criteris qualitatius:

30%
70%

En relació a la tipologia d’avaluació la proporció resultant és la següent:
•

Automàtics

100%

Als següents punts es procedeix a desglossar la puntuació segons els criteris assenyalats.
10.1. LOT NÚM.1
a)

Criteri preu (fins a 30 punts), que representa un 30% del total de puntuació

Els licitadors formularan la seva oferta de baixa mitjançant un percentatge (%) amb
aproximació de dos decimals. Per a l’oferta amb el percentatge de baixa més gran, s’atorgarà un
màxim de 30 punts, a la resta s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional,
tal i com s’estableix en aquesta fórmula:
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Bi
Puntuació Oferta = 30 x ----Bm
Bi:
Bm:

Baixa oferta (%)
Baixa oferta més gran (%)

Consideracions
Per a la determinació del preu d’adjudicació dels contractes basats, s’aplicarà el percentatge de
baixa ofert sobre el preu previst calculat segons l’establert a l’ANNEX 01 de l’informe justificatiu.
Aquest percentatge de baixa s’aplicarà a tota la tipologia de treballs inclosos al LOT 1.
Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades
Per tal de poder calcular la temeritat en base a les ofertes expressades en euros (€), tenint en
compte que en aquest acord marc no es contempla pressupost base de licitació, es procedeix a
aplicar el percentatge de baixa ofert al VEC previst per a aquest LOT.
Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin als
següents supòsits:
1.
2.
3.

4.

Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al VEC en més de 25 unitats percentuals.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altre oferta.
Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput de
dita mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a dita mitja, i l’oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 10
unitats percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.
Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre aquestes
existeixen ofertes que siguin superiors o inferiors a dita mitja en més o menys de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja tan sols amb les ofertes que
no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes es
inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per tal de
que aportin la justificació següent:
•

Càlcul detallat del cost derivat d’un treball exemple calculat segons l’ANNEX 1 de
l’informe justificatiu “Justificació del mètode de càlcul d’honoraris dels contractes basats
de l’acord marc per a la contractació de diversos serveis d’assistència tècnica per a obres
promogudes per l’ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat: redacció de projectes i direcció
d’obra per a actuacions d’espai públic”, tenint en compte els següents paràmetres:
-

El cost unitari hora del personal haurà de ser, com a mínim, l’assenyalat al vigent
“Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios
técnicos” de 7 de octubre de 2019. Aquests salaris hauran de contemplar el plus de
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conveni així com els triennis que corresponguin d’acord amb l’antiguitat del personal
assignat per a l’execució del contracte. S’admet les condicions que apliquin les
empreses que tinguin un conveni específic d’empresa i no estiguin aplicant el
conveni sectorial.
-

La dedicació prevista.

-

S’haurà de tenir en compte la repercussió dels costos indirectes que en cap cas
podran ser inferiors al 5% de la globalitat dels honoraris

-

S’haurà de tenir en compte la repercussió d’un benefici industrial mínim del 2%

Les ofertes que no contemplin aquests paràmetres mínims quedaran excloses.
b)

Criteri qualitatiu (fins a 70 punts), que representa un 70% del total de puntuació.

Es valora l’experiència del tècnic proposat per a l’execució del servei d’assistència tècnica per a
la redacció de projectes i direcció d’obres d’urbanització.
Es considera que la seva experiència en actuacions similars, li permetrà identificar dificultats
potencials que poden aparèixer durant la redacció del projecte i en l'execució de l'obra, aportar
solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar
oportunitats de millora de la qualitat i/o del cost.
Per a l’oferta que presenti el major número d’actuacions assimilables en què el tècnic proposat
hagi participat, desenvolupant el mateix treball del contracte per a la qual es presenta,
s’atorgarà un màxim de 70 punts; l’oferta que no presenti cap actuació assimilable obtindrà 0
punts, i a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i
com s’estableix en aquesta fórmula:
Oi
Puntuació Oferta = 70 x ------Om
Oi:
Om:
•

•
•

Oferta a puntuar (nº actuacions assimilables)
Oferta més alta (nº actuacions assimilables)
Tindran consideració “d’actuacions assimilables”, les relatives a la redacció de projecte
2
executiu d’urbanització i/o direcció d’obra d’urbanització igual o superior a 2.000 m .
Aquest límit ve donat per que la major part dels projectes previstos per executar dins de
l’acord marc, tenen una superfície estimada superior a la indicada.
Es considera que desenvolupar el mateix treball implica que el tècnic proposat hagi
signat el projecte executiu com a tècnic redactor o la direcció facultativa d’obra.
Té la consideració de projecte d’urbanització tots aquells que suposin la remodelació o
creació d’una nova àrea a de l’espai públic que no es consideri obra de manteniment ni
preventiu ni correctiu. A aquest efectes s’acceptaran com a obres d’urbanització
aquelles que incloguin l’execució de nous paviments que suposin un canvi de
configuració respecte l’estat anterior, nous traçats, creació o renovació de nous serveis
públics (enllumenat, reg,...) i altres infraestructures urbanes com són el mobiliari i el
verd urbà.

Acreditació tècnica:
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•

•
•
•




Només s’admetran actuacions signades per un únic tècnic proposat, tant dels projectes
com de les direccions d’obres. En cas que un mateix licitador proposi diferents tècnics
amb actuacions assimilables d’aquests diversos tècnics, no es tindran en compte la
puntuació d’aquest apartat serà de 0 punts.
Només s’admetran actuacions relatives a la redacció de projecte executiu i/o direcció
d’obra d’urbanització complerta igual o superior a 2.000 m2 .
Només s’admeten actuacions amb data de finalització prèvia a la publicació d’aquet
acord marc. No s’admetran actuacions que estiguin en curs.
L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant informe o
certificat expedit o visat per l’òrgan destinatari, full d’encàrrec, certificat de bona
execució i/o altres documents que demostrin l’autoria del tècnic proposat, tant de la
redacció del projecte com de la direcció de les obres. En el cas que aquest documents
estiguin a nom de l’empresa a la que pertany el tècnic proposat, serà
IMPRESCINDIBLE que s’adjunti una declaració responsable (per a cada actuació)
conforme l’autoria és del tècnic proposat.
És imprescindible adjuntar el certificat final d’obra, o certificat de bona execució de
projecte, per justificar la finalització de l’actuació.
El nombre d’actuacions assimilables presentades com a mèrits per a valorar serà de 50
actuacions màxim. La presentació de de 50 actuacions signades pel tècnic proposat
rebrà la màxima puntuació d’aquet apartat, rebent la mateixa puntuació màxima
aquelles que presentin més actuacions.

Per tal de poder puntuar aquest apartat s’haurà de presentar signat l’annex 01: LOT 1 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars. En aquest annex es trobarà una taula on s’haurà
d’especificar l’acreditació tècnica d’actuacions assimilables aportades pel tècnic proposat, així
com adjuntar la documentació corresponent per a la seva comprovació.
10.2. LOT NÚM.2
a)

Criteri preu (fins a 30 punts), que representa un 30% del total de puntuació

Els licitadors formularan la seva oferta de baixa mitjançant un percentatge (%) amb aproximació
de dos decimals. Per a l’oferta amb el percentatge de baixa més gran, s’atorgarà un màxim de 30
punts, a la resta s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com
s’estableix en aquesta fórmula:

Bi
Puntuació Oferta = 30 x ----Bm
Bi:
Bm:

Baixa oferta (%)
Baixa oferta més gran (%)

Consideracions
Per a la determinació del preu d’adjudicació dels contractes basats, s’aplicarà el percentatge de
baixa ofert sobre el preu previst calculat segons l’establert a l’ANNEX 01 de l’informe justificatiu.
Aquest percentatge de baixa s’aplicarà a tota la tipologia de treballs inclosos al LOT 2.
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Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades
Per tal de poder calcular la temeritat en base a les ofertes expressades en euros (€), tenint en
compte que en aquest acord marc no es contempla pressupost base de licitació, es procedeix a
aplicar el percentatge de baixa ofert al VEC previst per a aquest LOT.
Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin als
següents supòsits:
1.
2.

Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al VEC en més de 25 unitats percentuals.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altre oferta.
Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput de dita
mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a dita mitja, i l’oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 10
unitats percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.
Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre aquestes
existeixen ofertes que siguin superiors o inferiors a dita mitja en més o menys de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja tan sols amb les ofertes que
no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes es
inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

3.

4.

Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per tal de
que aportin la justificació següent:
•

Càlcul detallat del cost derivat d’un treball exemple calculat segons l’ANNEX 1 de
l’informe justificatiu “Justificació del mètode de càlcul d’honoraris dels contractes basats
de l’acord marc per a la contractació de diversos serveis d’assistència tècnica per a obres
promogudes per l’ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat: redacció de projectes i
direcció d’obra per a actuacions d’espai públic”, tenint en compte els següents
paràmetres:
-

El cost unitari hora del personal haurà de ser, com a mínim, l’assenyalat al vigent
“Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios
técnicos” de 7 de octubre de 2019. Aquests salaris hauran de contemplar el plus de
conveni així com els triennis que corresponguin d’acord amb l’antiguitat del personal
assignat per a l’execució del contracte. S’admet les condicions que apliquin les
empreses que tinguin un conveni específic d’empresa i no estiguin aplicant el
conveni sectorial.

-

La dedicació prevista.

-

S’haurà de tenir en compte la repercussió dels costos indirectes que en cap cas
podran ser inferiors al 5% de la globalitat dels honoraris

-

S’haurà de tenir en compte la repercussió d’un benefici industrial mínim del 2%

Les ofertes que no contemplin aquests paràmetres mínims quedaran excloses.
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b)

Criteri qualitatiu (fins a 70 punts), que representa un 70% del total de puntuació.

Es valora l’experiència de la persona proposada per a l’execució del servei d’assistència tècnica
per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres hidràuliques i de clavegueram.
Es considera que la seva experiència en actuacions similars, li permetrà identificar dificultats
potencials que poden aparèixer durant la redacció del projecte i en l'execució de l'obra, aportar
solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar
oportunitats de millora de la qualitat i/o del cost.
Per a l’oferta que presenti el major número d’actuacions assimilables en què el tècnic proposat
hagi participat, desenvolupant el mateix treball del contracte per a la qual es presenta,
s’atorgarà un màxim de 70 punts; l’oferta que no presenti cap actuació assimilable obtindrà 0
punts, i a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i
com s’estableix en aquesta fórmula:
Oi
Puntuació Oferta = 70 x -----Om
Oi :
Om:
•

•

Oferta a puntuar (nº actuacions assimilables)
Oferta més alta (nº actuacions assimilables)
Tindran consideració “d’actuacions assimilables” les relatives a la redacció de projecte
executiu, o direcció d’obres d’infraestructures hidràuliques, clavegueram o drenatge
urbà, amb un PEM (pressupost d’execució material) superior a 50.000 €.
Es considera que desenvolupar el mateix treball implica que el tècnic proposat hagi
signat el projecte o direcció facultativa.

Acreditació tècnica:
• Només s’admetran actuacions signades per un únic tècnic proposat, tant dels projectes
com de les direccions d’obres. En cas que un mateix licitador proposi diferents tècnics
amb actuacions assimilables d’aquests diversos tècnics, no es tindran en compte la
puntuació d’aquest apartat serà de 0 punts.
• Només s’admetran actuacions relatives a la redacció de projecte executiu i/o direcció
d’obra de PEM igual o superior a 50.000 € .
• Només s’admeten actuacions amb data de finalització prèvia a la publicació d’aquet
acord marc. No s’admetran actuacions que estiguin en curs.
• L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant informe o
certificat expedit o visat per l’òrgan destinatari, full d’encàrrec, certificat de bona
execució i/o altres documents que demostrin l’autoria del tècnic proposat, tant de la
redacció del projecte com de la direcció de les obres. En el cas que aquest documents
estiguin a nom de l’empresa a la que pertany el tècnic proposat, serà
IMPRESCINDIBLE que s’adjunti una declaració responsable (per a cada actuació)
conforme l’autoria és del tècnic proposat.
• És imprescindible adjuntar el certificat final d’obra, o certificat de bona execució de
projecte, per justificar la finalització de l’actuació.
• El nombre d’actuacions assimilables presentades com a mèrits per a valorar serà de 50
actuacions màxim. La presentació de de 50 actuacions signades pel tècnic proposat
rebrà la màxima puntuació d’aquet apartat, rebent la mateixa puntuació màxima
aquelles que presentin més actuacions.
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Per tal de poder puntuar aquest apartat s’haurà de presentar signat l’annex 01: LOT 2 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars. En aquest annex es trobarà una taula on s’haurà
d’especificar l’acreditació tècnica d’actuacions assimilables aportades pel tècnic proposat, així
com adjuntar la documentació corresponent per a la seva comprovació.
10.3. LOT NÚM.3
a)

Criteri preu (fins a 30 punts), que representa un 30% del total de puntuació

Els licitadors formularan la seva oferta de baixa mitjançant un percentatge (%) amb aproximació
de dos decimals. Per a l’oferta amb el percentatge de baixa més gran, s’atorgarà un màxim de 30
punts, a la resta s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com
s’estableix en aquesta fórmula:
Bi
Puntuació Oferta = 30 x ----Bm
Bi:
Bm:

Baixa oferta (%)
Baixa oferta més gran (%)

Els licitadors formularan la seva oferta de baixa mitjançant un percentatge amb aproximació de
dos decimals
Consideracions
Per a la determinació del preu d’adjudicació dels contractes basats, s’aplicarà el percentatge de
baixa ofert sobre el preu previst calculat segons l’establert a l’ANNEX 01 de l’informe justificatiu.
Aquest percentatge de baixa s’aplicarà a tota la tipologia de treballs inclosos al LOT 3.
Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades
Per tal de poder calcular la temeritat en base a les ofertes expressades en euros (€), tenint en
compte que en aquest acord marc no es contempla pressupost base de licitació, es procedeix a
aplicar el percentatge de baixa ofert al VEC previst per a aquest LOT.
Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin als
següents supòsits:
1.
2.
3.

4.

Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al VEC en més de 25 unitats percentuals.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altre oferta.
Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput de dita
mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a dita mitja, i l’oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 10
unitats percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.
Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre aquestes
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existeixen ofertes que siguin superiors o inferiors a dita mitja en més o menys de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja tan sols amb les ofertes que
no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes es
inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per tal de
que aportin la justificació següent:
•

Càlcul detallat del cost derivat d’un treball exemple calculat segons l’ANNEX 1 de
l’informe justificatiu “Justificació del mètode de càlcul d’honoraris dels contractes basats
de l’acord marc per a la contractació de diversos serveis d’assistència tècnica per a obres
promogudes per l’ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat: redacció de projectes i
direcció d’obra per a actuacions d’espai públic”, tenint en compte els següents
paràmetres:
-

El cost unitari hora del personal haurà de ser, com a mínim, l’assenyalat al vigent
“Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios
técnicos” de 7 de octubre de 2019. Aquests salaris hauran de contemplar el plus de
conveni així com els triennis que corresponguin d’acord amb l’antiguitat del personal
assignat per a l’execució del contracte. S’admet les condicions que apliquin les
empreses que tinguin un conveni específic d’empresa i no estiguin aplicant el
conveni sectorial.

-

La dedicació prevista.

-

S’haurà de tenir en compte la repercussió dels costos indirectes que en cap cas
podran ser inferiors al 5% de la globalitat dels honoraris

-

S’haurà de tenir en compte la repercussió d’un benefici industrial mínim del 2%

Les ofertes que no contemplin aquests paràmetres mínims quedaran excloses.
b)

Criteri qualitatiu (fins a 70 punts), que representa un 70% del total de puntuació.

Es valora l’experiència de la persona proposada per a l’execució del servei d’assistència tècnica
per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres d’instal·lacions elèctriques, d’enllumenat i
semaforització.
Es considera que la seva experiència en actuacions similars, li permetrà identificar dificultats
potencials que poden aparèixer durant la redacció del projecte i en l'execució de l'obra, aportar
solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar
oportunitats de millora de la qualitat i/o del cost.
Per a l’oferta que presenti el major número d’actuacions assimilables en què el tècnic proposat
hagi participat, desenvolupant el mateix treball del contracte per a la qual es presenta,
s’atorgarà un màxim de 70 punts; l’oferta que no presenti cap actuació assimilable obtindrà 0
punts, i a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i
com s’estableix en aquesta fórmula:
Oi
Puntuació Oferta = 70 x ----Om
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Oi:
Om:

Oferta a puntuar (nº actuacions assimilables)
Oferta més alta (nº actuacions assimilables)

•

Tindran consideració “d’actuacions assimilables”, les relatives a la redacció de projecte
executiu i direcció d’obra d’aquest tipus d’instal·lacions per un PEM superior a 10.000
€. Aquest treballs poden ser projectes complerts o estar inclosos dins de projectes de
major envergadura, tals com projectes d’infraestructures o d’urbanització.

•

Es considera que desenvolupar el mateix treball implica que el tècnic proposat hagi
signat el projecte executiu o direcció facultativa, o la part corresponent a les
instal·lacions del projecte del que forma part.

Acreditació tècnica:
• Només s’admetran actuacions signades per un únic tècnic proposat, tant dels projectes
com de les direccions d’obres. En cas que un mateix licitador proposi diferents tècnics
amb actuacions assimilables d’aquests diversos tècnics, no es tindran en compte la
puntuació d’aquest apartat serà de 0 punts.
• Només s’admetran actuacions relatives a la redacció de projecte executiu i/o direcció
d’obra de PEM igual o superior a 10.000 € .
• Només s’admeten actuacions amb data de finalització prèvia a la publicació d’aquet
acord marc. No s’admetran actuacions que estiguin en curs.
• L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant informe o
certificat expedit o visat per l’òrgan destinatari, full d’encàrrec, certificat de bona
execució i/o altres documents que demostrin l’autoria del tècnic proposat, tant de la
redacció del projecte com de la direcció de les obres. En el cas que aquest documents
estiguin a nom de l’empresa a la que pertany el tècnic proposat, serà
IMPRESCINDIBLE que s’adjunti una declaració responsable (per a cada actuació)
conforme l’autoria és del tècnic proposat.
• És imprescindible adjuntar el certificat final d’obra, o certificat de bona execució de
projecte, per justificar la finalització de l’actuació.
• El nombre d’actuacions assimilables presentades com a mèrits per a valorar serà de 50
actuacions màxim. La presentació de de 50 actuacions signades pel tècnic proposat
rebrà la màxima puntuació d’aquet apartat, rebent la mateixa puntuació màxima
aquelles que presentin més actuacions.
Per tal de poder puntuar aquest apartat s’haurà de presentar signat l’annex 01: LOT 3 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars. En aquest annex es trobarà una taula on s’haurà
d’especificar l’acreditació tècnica d’actuacions assimilables aportades pel tècnic proposat, així
com adjuntar la documentació corresponent per a la seva comprovació.
10.4. LOT NÚM.4
a)

Criteri preu (fins a 30 punts), que representa un 30% del total de puntuació

Els licitadors formularan la seva oferta de baixa mitjançant un percentatge (%) amb aproximació
de dos decimals. Per a l’oferta amb el percentatge de baixa més gran, s’atorgarà un màxim de 30
punts, a la resta s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com
s’estableix en aquesta fórmula:
Bi
20/50

Puntuació Oferta = 30 x ----Bm
Bi:
Bm:

Baixa oferta (%)
Baixa oferta més gran (%)

Consideracions
Per a la determinació del preu d’adjudicació dels contractes basats, s’aplicarà el percentatge de
baixa ofert sobre el preu previst calculat segons l’establert a l’ANNEX 01 de l’informe justificatiu.
Aquest percentatge de baixa s’aplicarà a tota la tipologia de treballs inclosos al LOT 4.
Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades
Per tal de poder calcular la temeritat en base a les ofertes expressades en euros (€), tenint en
compte que en aquest acord marc no es contempla pressupost base de licitació, es procedeix a
aplicar el percentatge de baixa ofert al VEC previst per a aquest LOT.
Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin als
següents supòsits:
1.
2.

Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al VEC en més de 25 unitats percentuals.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altre oferta.
Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput de dita
mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a dita mitja, i l’oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 10
unitats percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.
Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre aquestes
existeixen ofertes que siguin superiors o inferiors a dita mitja en més o menys de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja tan sols amb les ofertes que
no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes es
inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

3.

4.

Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per tal de
que aportin la justificació següent:
•

Càlcul detallat del cost derivat d’un treball exemple calculat segons l’ANNEX 1 de
l’informe justificatiu “Justificació del mètode de càlcul d’honoraris dels contractes basats
de l’acord marc per a la contractació de diversos serveis d’assistència tècnica per a obres
promogudes per l’ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat: redacció de projectes i
direcció d’obra per a actuacions d’espai públic”, tenint en compte els següents
paràmetres:
-

El cost unitari hora del personal haurà de ser, com a mínim, l’assenyalat al vigent
“Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios
técnicos” de 7 de octubre de 2019. Aquests salaris hauran de contemplar el plus de
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-

conveni així com els triennis que corresponguin d’acord amb l’antiguitat del personal
assignat per a l’execució del contracte. S’admet les condicions que apliquin les
empreses que tinguin un conveni específic d’empresa i no estiguin aplicant el
conveni sectorial.
La dedicació prevista.
S’haurà de tenir en compte la repercussió dels costos indirectes que en cap cas
podran ser inferiors al 5% de la globalitat dels honoraris.
S’haurà de tenir en compte la repercussió d’un benefici industrial mínim del 2%.

Les ofertes que no contemplin aquests paràmetres mínims quedaran excloses.
b)

Criteri qualitatiu 1 (fins a 70 punts), que representa un 70% del total de puntuació.

Es valora l’experiència de la persona proposada per a l’execució del servei d’assistència tècnica
per a la Redacció de projectes i Direcció d’obra d’estructures a l’espai públic.
Es considera que la seva experiència en actuacions similars, li permetrà identificar dificultats
potencials que poden aparèixer l'execució de l'obra i aportar solucions o alternatives viables
provades amb anterioritat en experiències precedents.
Per a l’oferta que presenti el major número d’actuacions assimilables en què el tècnic proposat
hagi participat, desenvolupant el mateix treball del contracte per a la qual es presenta,
s’atorgarà un màxim de 70 punts; l’oferta que no presenti cap actuació assimilable obtindrà 0
punts, i a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i
com s’estableix en aquesta fórmula:
Oi
Puntuació Oferta = 70 x -----Om
Oi:
Om:
•

•

Oferta a puntuar (nº actuacions assimilables)
Oferta més alta (nº actuacions assimilables)
Tindran consideració “d’actuacions assimilables”, les relatives a la redacció de
projectes d’estructures, càlculs estructurals o direccions facultatives de projectes
d’estructures civils o d’edificació. Quedaran inclosos aquells treballs que estiguin
inclosos dins de projectes de major envergadura d’infraestructures o edificació.
Es considera que desenvolupar el mateix treball implica que el tècnic proposat hagi
signat el projecte executiu, càlcul estructural, direcció facultativa, a la part corresponent
a les estructures del projecte del que forma part.

Acreditació tècnica:
• Només s’admetran actuacions signades per un únic tècnic proposat, tant dels projectes
com de les direccions d’obres. En cas que un mateix licitador proposi diferents tècnics
amb actuacions assimilables d’aquests diversos tècnics, no es tindran en compte la
puntuació d’aquest apartat serà de 0 punts.
• Només s’admetran actuacions relatives a la redacció de projecte executiu i/o direcció
d’obra.
• Només s’admeten actuacions amb data de finalització prèvia a la publicació d’aquet
acord marc. No s’admetran actuacions que estiguin en curs.
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•

•
•

L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant informe o
certificat expedit o visat per l’òrgan destinatari, full d’encàrrec, certificat de bona
execució i/o altres documents que demostrin l’autoria del tècnic proposat, tant de la
redacció del projecte com de la direcció de les obres. En el cas que aquest documents
estiguin a nom de l’empresa a la que pertany el tècnic proposat, serà
IMPRESCINDIBLE que s’adjunti una declaració responsable (per a cada actuació)
conforme l’autoria és del tècnic proposat.
És imprescindible adjuntar el certificat final d’obra, o certificat de bona execució de
projecte, per justificar la finalització de l’actuació.
El nombre d’actuacions assimilables presentades com a mèrits per a valorar serà de 50
actuacions màxim. La presentació de de 50 actuacions signades pel tècnic proposat
rebrà la màxima puntuació d’aquet apartat, rebent la mateixa puntuació màxima
aquelles que presentin més actuacions.

Per tal de poder puntuar aquest apartat s’haurà de presentar signat l’annex 01: LOT 4 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars. En aquest annex es trobarà una taula on s’haurà
d’especificar l’acreditació tècnica d’actuacions assimilables aportades pel tècnic proposat, així
com adjuntar la documentació corresponent per a la seva comprovació.
Clàusula 11. Mesa de contractació, comitè d’experts i organisme tècnic especialitzat
La mesa de contractació estarà constituïda per:
TITULARS
 PRESIDENT: El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut
i Esports, per ser el regidor amb competències en matèria de contractació, segons estableix
el Decret de l’Alcaldia de divisió de l’administració municipal.
 VOCALS:
-

Titular de l’Assessoria Jurídica.

-

Titular de la Intervenció General Municipal.

 SECRETARI/A: Actuarà formant part de la Mesa de Contractació permanent, amb veu però
sense vot, la Cap de Servei de Contractació i Patrimoni.
SUPLENTS
 PRESIDENT SUPLENT: El Tinent d’Alcaldia d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
cas d’absència, vacant, malaltia, suplència o impossibilitat legal per actuar.
 VOCALS:
-

Per l’Assessoria Jurídica, el personal funcionari tècnic adscrit a la mateixa.

-

Per la Intervenció general, d’acord amb la designació efectuada a proposta de la
Interventora general, els següents funcionaris i per aquest ordre:
-

La Viceinterventora-Funció comptable.

-

La Cap de Servei de Control Intern i de la Gestió Econòmico-Financera.

23/50

-

El Cap de Serveis de Comptabilitat.

-

Els tècnics superiors adscrits a la Intervenció General.

 SECRETARI/A: El/La Cap de Secció de Contractació i Patrimoni o un funcionari/a tècnic/a
superior en dret adscrit del Servei municipal de Contractació.
Clàusula 12. Obertura de proposicions
Amb l’antelació necessària a la data d’obertura de proposicions, l’eina de Sobre Digital
requerirà als licitadors que hagin presentat la seva proposició, per tal que introdueixin el codi
facilitat des de la Plataforma de Contractació de la Generalitat que permet, amb caràcter previ a
l’obertura, la desencriptació del sobre o sobres que han de ser objecte de l’obertura per la
Mesa de Contractació.
Serà obligatori pel licitador efectuar aquesta operació que haurà de realitzar diligentment en el
termini que se li indiqui. El no introduir el codi per causes imputables al contractista que tingués
com a efecte l’impediment de l’obertura per part de la Mesa de Contractació, que obligués a la
suspensió de l’acte d’obertura o a la suspensió del procediment licitatori, determinarà
responsabilitat d’aquest i, en funció de les circumstàncies concurrents, l’Ajuntament podria
tenir per retirada la seva oferta amb els efectes legals que se’n poguessin derivar.
El lloc, dia i hora de l'obertura del/s sobre/s es publicarà en el perfil de contractant amb una
antelació mínima de tres dies hàbils.
L’obertura dels sobres digitals es farà per la mesa de contractacio de forma virtual, atès l’ús de
mitjans electrònics en la present licitació, per la qual cosa es podrà exceptuar la celebració
d’acte públic, de conformitat amb el que disposa l’art. 157.4 de la LCSP. Aquesta circumstància
s’especificarà en el perfil de contractant.
En acte intern la mesa procedirà a I'obertura del SOBRE DIGITAL NUM.l i qualificarà el DEUC.
En el cas que detecti un DEUC incorrecte o que no s'ajusta al previst en aquest plec, es
requerirà al licitador perquè I'esmeni en el termini de 3 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació del requeriment que li efectuarà el Servei de Contractació adreçat al correu
electrònic indicat pel licitador en l'esmentat DEUC.
Transcorregut el termini indicat, sense que el licitador esmeni el DEUC, serà exclòs del
procediment d'adjudicació per acord de la mesa de contractació. També resultarà exclòs si
l’esmena no s'ha realitzat correctament sobre els aspectes detectats prèviament com
incorrectes. L’acord d’exclusió serà notificat al licitador afectat.
A continuació, es llegiran els acords de la mesa adoptats sobre l'admissió o inadmissió de les
empreses licitadores i els possibles requeriments d'esmena del DEUC, i seguidament s’obriran
el SOBRE DIGITAL NÚM.2 i es llegiran les propostes avaluables de forma automàtica.
La Mesa de Contractació remetrà les ofertes avaluables per criteris automàtics als serveis
tècnics per tal que procedeixin a puntuar les proposicions. Emès aquest informe, prèvia
proposta d’exclusió a l’Òrgan de Contractació, si s’escau, de les ofertes que no s'ajustin als
requeriments d'aquest plec, procedirà a avaluar i classificar les ofertes, i farà la proposta
d'adjudicació a favor dels licitadors que hi hagin obtingut la millor puntuació d'acord amb els
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criteris de valoració i les millores ofertades; tot això, sens perjudici del procediment que caldrà
seguir si es detecten ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, d'acord amb el que es
disposa en la clàusula 10 d'aquest plec o d'acord amb els criteris establerts legal o
reglamentàriament.
Cada lot de l'acord marc haurà de ser adjudicat a un nombre d'entre 3 i 10 licitadors (10 és el
nombre màxim d'adjudicataris per lot i 3 és el mínim). En conseqüència, la mesa farà la
proposta d’adjudicació d'un lot sempre i quan hi hagi un mínim de 3 adjudicataris pel LOT, en
cas contrari, el que proposarà a l'òrgan de contractació és que declari desert el LOT, entenent
que no concorre un número suficient de licitadors per a assegurar la correcta rotació en
l'adjudicació dels contractes basats.
Reclamacions a les decisions de la Mesa: Dins dels tres dies hàbils següents que s'hagués
celebrat qualsevol acte licitatori, els signants de les proposicions podran exposar per escrit,
davant la Mesa de Contractació, tot el que estimin convenient respecte al desenvolupament
dels actes licitatoris efectuats per aquesta.
L'anterior és sens perjudici que els actes de la Mesa de Contractació que comportin l'exclusió
d'un licitador seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb el
que estableix I'art. 44.2.b) de la LCSP.
Clàusula 13. Procediment d’adjudicació i desenvolupament de la licitació de l’acord marc
13.1. Per a l’execució d’aquests treballs es seleccionarà, per a cadascun dels lots, a un mínim
de 3 i un màxim de 10 empreses/empresaris/professionals que, complint amb els requisits
establerts en aquest procediment, puguin realitzar els serveis corresponents a cadascun dels
lots, en les condicions previstes per L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Les condicions d’execució es concretaran de conformitat al que s’estableix a l’informe
justificatiu, el PPT, aquest plec i a la contractació basada.
La participació en aquest procediment i l’adjudicació de l’acord marc no assegura ni garanteix a
favor dels licitadors seleccionats la formalització de cap contracte basat al seu favor, sense que
aquest fet li doni dret a ser indemnitzat, compensat o rescabalat.
Per tant, la no adjudicació de cap contracte basat, no donarà dret a cap integrant de l’acord
marc a ser compensat, rescabalat o indemnitzat.
Es classificaran les empreses integrants de cada lot de l’acord marc per l’ordre de puntuació
obtinguda, que es publicarà al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat. Per a la contractació basada se seguirà l’ordre de classificació com a sistema
objectivable de la rotació de les empreses integrants de l’acord marc.
Un cop rebuda i revisada la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació, i si és correcta,
l’òrgan de contractació procedirà a dictar acord d’acceptació de la proposta d’adjudicació de
l’Acord Marc a favor dels licitadors que hagin presentat les ofertes amb millors relacions
qualitat-preu i d’acord al número màxim d’adjudicataris per cada lot, que serà de 10.
Cada lot de l'acord marc haurà de ser adjudicat a un nombre d'entre 3 i 10 licitadors (10 és el
nombre màxim d'adjudicataris per lot i 3 és el mínim). En conseqüència, l'acord d’acceptació de
la proposta d’adjudicació es farà sempre i quan hi hagi un mínim de 3 adjudicataris pel LOT, en
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cas contrari, es procedirà a dictar desert el LOT, entenent que no concorre un número suficient
de licitadors per a assegurar la correcta rotació en l'adjudicació dels contractes basats. Així
doncs, els licitadors proposats com adjudicataris abans de l’adjudicació i dins del termini de 10
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article
150.2 LCSP haurà d’acreditar i/o aportar el següent:
-

Document Nacional d’Identitat de la persona física signant de l’oferta econòmica.

-

En el cas que el licitador actuí en nom d’altre, s’haurà d’aportar el poder notarial validat
per la Secretaria General o de funcionari llicenciat en dret de l’Ajuntament, juntament
amb el Document Nacional d’Identitat del representat.

-

Si ho fa en nom d’una persona jurídica, s’aportarà l’escriptura de constitució de la
Societat i en seu cas, modificacions posteriors, degudament inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li
sigui aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de fer mitjançant
l’escriptura o el document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
registre oficial corresponent.

-

Certificat expedit per l’assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la
data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant
de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos en què sigui
procedent.

-

Per acreditar la solvencia técnica dels tècnics proposats a l’execució de cadascun dels
lots de l’acord marc, caldrà aportar la documentació indicada a la clàusula 8.3
d’aquests plecs.

-

La documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a
adscriure al contracte.

-

Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament disposi
d’aquests.

-

La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.
13.2. L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura
de les ofertes rebudes.
Els terminis indicats en els apartats anteriors s'ampliaran en 5 dies hàbils quan sigui necessari
seguir els tràmits pels casos en què s'hagi presentat ofertes amb presumpció d'anormalitat, a
què es refereix l'apartat 4 de l'article 149 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017.
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Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació, els licitadors tenen dret
a retirar la seva proposta.
L’adjudicació del contracte es notificarà a tots els participants en la licitació amb el contingut
previst a l’article 151 de la LCSP.
13.3. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la Mesa
de contractació. En cas que l’òrgan de contractació s’aparti de la proposta d’adjudicació de la
mesa de contractació ho haurà de motivar, tal com exigeix l’article 157.6 de la LCSP.
L’acord d’adjudicació serà notificat als licitadors en el termini màxim dels 15 dies següents a
què hagi estat acordat i simultàniament es publicarà en el en el perfil de contractant.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment
en unió temporal abans de la formalització del contracte.
Clàusula 14. Procediment d’adjudicació i desenvolupament de la contractació basada
Per contractació basada s’entén la contractació d’un o varis treballs objecte de l’Acord marc,
que es prestaran de conformitat amb el que s’estableixi en el contracte basat, l’oferta de
l’adjudicatari i a la documentació tècnica facilitada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Cada cop que sorgeixi la necessitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de contractar
un servei objecte del present acord marc, es determinarà el valor estimat del servei i al lot al
que correspon, el termini d’execució i les condicions essencials del servei.
a) Import estimat màxim dels contractes basats
Es podran adjudicar en el marc del present acord marc, aquells contractes basats de valor
estimat inferior a:
LOT NÚM.1 ≤ 150.000,00€
LOT NÚM.2 ≤ 50.000,00€
LOT NÚM.3 ≤ 50.000,00€
LOT NÚM.4 ≤ 50.000,00€
Per tant, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat contractarà mitjançant el procediment
corresponent de la LCSP fora del present acord marc aquells serveis que superin els
esmentats imports.
b) Procediment d’adjudicació dels contractes basats


L’adjudicació del contracte basat es realitzarà a l’empresa integrant de l’acord marc en
funció de l’ordre de la classificació de l’acord marc. És a dir, s’estableix un sistema
rotatori de les empreses integrants adjudicatàries de l’acord marc de cada lot, en el
sentit de que cada cop que calgui realitzar un contracte basat, aquest s’adjudicarà en
l’ordre de classificació de les ofertes.



S’enviarà al participant que correspongui un document descriptiu en el que
s’identificaran amb detall i precisió els treballs a executar, amb els corresponents
terminis, condicions específiques, que inclourà el pressupost d’execució amb els preus
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ofertats per l’empresa seleccionada (preu del contracte), data per l’inici dels mateixos i
condicions generals de contractació de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.


No es requerirà al participant la documentació referida a la capacitat, aptitud i
solvència. En aquest sentit, caldrà aportar per l’empresari una declaració responsable
de la vigència i compliment dels referits requisits, respecte dels que es varen acreditar
en el moment de la licitació de l’Acord marc, manifestant expressament que es
mantenen, així com els requisits d’experiència del personal assignat per executar el
contracte d’acord amb l’oferta realitzada, aportant aquells certificats que haguessin
caducat o l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat li requereixi, l’aportació de la
garantia definitiva del 5% del preu del contracte o indicació de retenció en el preu, així
com l’acreditació de la vigència i coberta de l’assegurança. En cas que s’hagi produït
alguna alteració, rectificació o canvi en dita documentació caldrà aportar-la. La
declaració responsable o documentació acreditativa del canvi i la garantia definitiva
caldrà aportar-la en el termini màxim que es fixi al Plec de condicions administratives.



Adjudicació del contracte basat. La perfecció de la contractació basada es realitzarà
mitjançant l’adjudicació dels contractes basats de l’acord marc, que tindran per finalitat
concretar l’objecte de la contractació basada així com, en el seu cas, establir
condicions d’execució particulars.



L’adjudicació del contracte basat es notificarà a l’adjudicatari i als no adjudicataris per
mitjans electrònics.



De conformitat amb l’article 36 de la LCSP, els Contractes Basats en el present Acord
Marc es perfeccionaran amb la seva adjudicació, tot i això, en cas que l'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat així ho consideri, en un termini no superior a 5 dies naturals
des de la notificació de l’adjudicació es podrà formalitzar el contracte basat mitjançant
contracte signat entre ambdues parts. La publicació de l’adjudicació dels contractes
basats es farà de conformitat amb el que disposa l’article 154.4 de la LCSP.



Els integrants de l’acord marc queden obligats a executar les prestacions dels
contractes basats en temps i forma requerits per l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat. Aquesta obligació té la consideració de condició especial d’execució.

c) Contractació basada successiva
Amb la finalitat de que les diferents adjudicatàries de l’Acord marc de cada lot puguin tenir
opció a accedir a la contractació basada d’aquest Acord Marc, s’anirà realitzant la contractació
basada consecutivament als integrants de l’acord marc de cada lot.
Tenint en compte la heterogeneïtat dels possibles contractes basats i els honoraris
corresponents, i per la pròpia naturalesa del contracte, és impossible establir l’ordre de
tramitació del contracte basat, i per tant, no és possible preveure un repartiment equitatiu del
VEC previst per a cada LOT.
Per tal de compensar dins del possible, les possibles desigualtats entre els adjudicataris de
cada lot, es preveu l’aplicació d’un seguit de factors correctors al sistema rotatori. Així, es
procedirà a dividir el VEC màxim (VECM) previst per a cada lot entre el numero final
d’adjudicataris. Aquest VEC resultant (VECR) seria, de forma teòrica i estimada, el que li
correspondria a cadascun dels adjudicataris. En base a aquest valor es preveu el següent:
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Quan un adjudicatari arribi o superi el 50% del VECR deixarà de formar part del
sistema rotatori, fins que la resta dels components arribi o superi el mateix percentatge



Quan un adjudicatari arribi o superi el VECR, deixarà de formar part del sistema de
rotació

En qualsevol cas aquestes mesures podran minimitzar els desequilibris, però no evitaran que
algun adjudicatari superi i algun altre no arribi al VECR. Per tant, els desequilibris resultants al
final del contracte no donarà dret a cap integrant de l’acord marc a ser compensat, rescabalat o
indemnitzat.
Clàusula 15. Garantia provisional i definitiva.
15.1. Ateses les característiques de l’acord marc no s’exigeix garantia provisional.
15.2. Atès que l’adjudicació del present Acord marc únicament comporta l’expectativa de
selecció de les empreses que han de ser adjudicatàries dels diferents contractes basat en el
mateix, d’acord amb l’article 107.5 de la LCSP, s’eximeix a les empreses adjudicatàries de
l’Acord marc de l’obligació de constituir garantia definitiva.
Aquesta exempció no afectarà als contractes basats del present Acord marc, on serà
necessària l’exigència d’una garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del
contracte basat, IVA exclòs, que s’haurà de constituir abans de la perfecció del contracte basat.
15.3. La garantia definitiva es podrà constituir mitjançant la retenció en el preu dels pagaments
que s’efectuïn per l’Ajuntament i fins assolir l’import total de la garantia, de tal forma que el
contractista no rebrà cap pagament de les factures presentades i conformades fins que no
s’assoleixi l’import total de la garantia. La constitució de la garantia mitjançant aquesta
modalitat requerirà manifestació expressa del contractista.
15.4. Quan com a conseqüència de la modificació del contracte basat, per qualsevol
circumstància, el preu del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la
garantia constituïda per l’import necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat
entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment.
15.5. La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà una vegada acomplert
satisfactòriament el contracte derivat/basat, en els termes que en el mateix s’estableixin, o
resolt aquest per causes no imputables al contractista.
Clàusula 16. Perfeccionament del contracte i publicitat de la formalització de l’acord
marc.
16.1. En tractar-se d’un acord marc susceptible d’interposició de recurs especial en matèria de
contractació, la formalització no es produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a
la remissió de la notificació de l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, els adjudicataris s’obliguen
a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un
termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
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16.2. Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del
termini assenyalat s’entendrà que l’adjudicatari retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la
documentació al següent licitador, si s’escau i d’acord amb la previsió del nombre mínim i
màxim d’adjudicataris, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, i podrà
reclamar, si escau, a l’adjudicatari retirat la indemnització que correspongui. En aquest cas, no
es preveu declarar desert el lot si hi ha com a mínim un adjudicatari amb qui es formalitza el
contracte.
16.3. L’acord marc es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que
serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament
aniran al seu càrrec.
16.4. La formalització de l’acord marc, juntament amb el corresponent document de
formalització, es publicarà en el perfil de contractant i en el DOUE en un termini no superior a
15 dies naturals a comptar des de la data de la formalització
Clàusula 17. Abonaments al contractista contractes basats
Els pagaments que es fan abans del lliurament final dels treballs (i a satisfacció de l’òrgan de
contractació) es consideren pagaments a compte del preu del contracte.
Un cop acceptats i validats els treballs lliurats o executats pel tècnic municipal assignat, es
tramitarà el seu pagament, abonant-se per certificació de serveis d’assistència tècnica.
Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les
prestacions pactades i que es tramitarà d’acord amb el previst a l’article 194 de la LCSP, el
procediment per al pagament dels treballs serà el següent:
17.1 LOT NÚM.1
Pagament redacció de projecte d’urbanització:


Donat el perfil empresarial i la tipologia dels treballs a executar, es considera adient el
pagament d’una quantitat fixa, total i alçada del 20% del preu d’aquesta prestació en el
moment de la signatura del contracte



Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació al
lliurament de la maqueta del projecte basic i executiu



Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 50% del preu d’aquesta prestació al
lliurament definitiu del projecte basic i executiu, complet i revisat per part dels serveis
tècnics de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i/o altres entitats externes.

Pagament direcció d’obra d’urbanització:


Donat el perfil empresarial i la tipologia dels treballs a executar, es considera adient el
pagament d’una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació a la
signatura de l’acta d’inici d’obra



Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 40% del preu d’aquesta prestació
coincidint amb la meitat d’obra (segons termini fixat al projecte executiu)
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Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació a la
signatura del certificat final d’obra

17.2 LOT NÚM.2
Pagament redacció de projecte d’hidraulica/clavegueram:


Donat el perfil empresarial i la tipologia dels treballs a executar, es considera adient el
pagament d’una quantitat fixa, total i alçada del 20% del preu d’aquesta prestació en el
moment de la signatura del contracte



Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació al
lliurament de la maqueta del projecte basic i executiu



Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 50% del preu d’aquesta prestació al
lliurament definitiu del projecte basic i executiu, complet i revisat per part dels serveis
tècnics de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i/o altres entitats externes.

Pagament direcció d’obra d’hidraulica/clavegueram:


Donat el perfil empresarial i la tipologia dels treballs a executar, es considera adient el
pagament d’una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació a la
signatura de l’acta d’inici d’obra



Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 40% del preu d’aquesta prestació
coincidint amb la meitat d’obra (segons termini fixat al projecte executiu)



Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació a la
signatura del certificat final d’obra

17.3 LOT NÚM.3
Pagament redacció de projecte d’instal.lacions:


Donat el perfil empresarial i la tipologia dels treballs a executar, es considera adient el
pagament d’una quantitat fixa, total i alçada del 20% del preu d’aquesta prestació en el
moment de la signatura del contracte



Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació al
lliurament de la maqueta del projecte d’instal.lacions



Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 50% del preu d’aquesta prestació al
lliurament definitiu del projecte d’instal.lacions, complet i revisat per part dels serveis
tècnics de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i/o altres entitats externes.

Pagament direcció d’obra d’instal.lacions:


Donat el perfil empresarial i la tipologia dels treballs a executar, es considera adient el
pagament d’una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació a la
signatura de l’acta d’inici d’obra



Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 40% del preu d’aquesta prestació
coincidint amb la meitat d’obra (segons termini fixat al projecte executiu)
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Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació a la
signatura del certificat final d’obra, previ lliurament de tota la documentació relativa a
l’execució d’obra requerida i validada pel tècnic municipal assignat.

17.4 LOT NÚM.4
Pagament redacció de projecte d’estructures:
 Donat el perfil empresarial i la tipologia dels treballs a executar, es considera adient el
pagament d’una quantitat fixa, total i alçada del 20% del preu d’aquesta prestació en el
moment de la signatura del contracte
 Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació al
lliurament de la maqueta del projecte d’instal.lacions
 Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 50% del preu d’aquesta prestació al
lliurament definitiu del projecte d’instal.lacions, complet i revisat per part dels serveis
tècnics de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i/o altres entitats externes.
Pagament direcció d’obra d’estructures
 Donat el perfil empresarial i la tipologia dels treballs a executar, es considera adient el
pagament d’una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació a la
signatura de l’acta d’inici d’obra
 Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 40% del preu d’aquesta prestació
coincidint amb la meitat d’obra (segons termini fixat al projecte executiu)
 Es pagarà una quantitat fixa, total i alçada del 30% del preu d’aquesta prestació a la
signatura del certificat final d’obra, previ lliurament de tota la documentació relativa a
l’execució d’obra requerida i validada pel tècnic municipal assignat.
17.5. Factures
Aquests efectes s’haurà de presentar la corresponent factura d’acord amb la normativa vigent
(l’art. 6 i concordants del Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament que regula les obligacions de facturació) i el pagament de les mateixes es realitzarà
d’acord amb el calendari de pagaments previst per l’Ajuntament prèvia comprovació i supervisió
de les prestacions realitzades i sempre dins del termini de 30 dies establert a l’article 198.4 de
la Llei 9/2017. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o
endarreriment de les prestacions pactades.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació i número d’aupac.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de l’Hospitalet que
es tramitaran d’acord amb la Instrucció reguladora del Registre centralitzat de factures de
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l’Ajuntament, aprovat pel Ple municipal el 22 de febrer de 2011, del que disposen els articles 3,
4, 5 6 i 8 de Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
Registre de Factures del Sector Públic i les Bases d’Execució del Pressupost per l’exercici
2021.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de l’Hospitalet, en els terminis establerts en l’article
198.4 LCSP i d’acord amb el seu calendari de pagaments previst, prèvia comprovació i
supervisió de les prestacions realitzades, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació
dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat
Social, d’acord amb el que disposa l’art. 43 de la Llei General Tributària.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics detallats en el portal de
tràmits del proveïdor de la seu electrònica de l’Ajuntament de l’Hospitalet
https://seuelectronica.l-h.cat/393887_1.aspx?id=1
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant els següents codis:
1. L’Oficina Comptable, s’identifica com un centre (CentreCode) amb el codi
L01081017 i el rol (RoleTypeCode) 01.
2. L’Òrgan Gestor, s’identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017 i
el rol (RoleTypeCode) 02.
3. La Unitat Tramitadora, s’identifica com un centre (CentreCode) amb el codi
L01081017 i el rol (RoleTypeCode) 03.
4. També caldrà identificar el servei de l’Ajuntament que fa l’encàrrec i ha rebut el
servei que es factura. Per fer-ho, s’identificarà un quart AdministrativeCentre amb
els valors següents:




El camp centre (CentreCode) es deixarà en blanc.
El camp de rol (RoleTYPECode) s’hi introduirà el codi 04, que identifica
segons l’estàndard l’Òrgan Promotor.
El camp nom (Name) s’hi introduirà la denominació del servei o
departament municipal.

En el cas que l’encàrrec s’hagi formalitzat a traves d’un acord o resolució de l’Ajuntament, el
número de resolució s’ha d’incorporar en el camp ReceiverContractReference de la factura
electrònica. Aquest número es pot trobar al cantó superior dret del document en què es va
comunicar l’adjudicació a l’empresa.
Els pagaments al contractista resultants de les certificacions expedides i consignats a la
corresponent factura, tenen la consideració de pagaments a compte, subjecte a les
rectificacions que es produeixin en la medició final i sense suposar en cap cas aprovació i
recepció de les obres que correspongui.
Clàusula 18. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.
Clàusula 19. Responsable del contracte. Direcció. Inspecció de l’execució del contracte.
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19.1. El responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, serà un
Tècnic Municipal de l’àrea d’espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat, ephus@l-h.cat
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador. Tampoc podrà estar incurs en cap mena de
conflicte d’interès.
19.2. Al responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar l’execució del
mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la
correcta realització de la prestació del servei públic pactat, així com reforçar el control del
compliment del mateix i agilitzar la solució d’incidències que pugin aparèixer durant la seva
execució, i en particular:
1. Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de solucionar
qualsevol incident en l’execució del contracte en el sentit que millor convingui als
interessos públics. De totes les reunions aixecarà acta que hauran de ser signades pel
contractista.
2. Resoldre les incidències que pugin sorgir en l’execució del contracte, seguint el
procediment establert a l’article 97 del Reglament general de contractes de les
Administracions públiques.
3. Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i d’incautació de garantia
definitiva.
4. Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.
5. Informar la devolució o cancel·lació de garanties.
6. Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per
a l’execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van
ser proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació.
7. Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir
l’adjudicatari en qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària sobre
l’estat d’execució del contracte, de les obligacions de l’adjudicatari, i del compliment de
terminis i actuacions.
8. Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir
restablir el bon ordre en l’execució del contracte pactat, o quan el contractista,
persones que depenguin d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin
pertorbin la bona marxa del contracte, sens perjudici de l’obligació de donar compte
l’òrgan de contractació.

o
o
o
a

9. Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de
l’objecte del contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres documents
contractuals.
10. Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l’òrgan de contractació,
si s’escau.
11. Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació.
19.3. L’Ajuntament designarà, de la mateixa forma, un tècnic competent en matèria de
prevenció de riscos laborals, que s’integrarà dins de la direcció facultativa, i que assumirà les
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funcions de coordinació d’activitats empresarials a què fa referència l’art. 24 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals.
L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del
contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’acord
amb les obligacions i exigències contingudes al present plec.
Clàusula 20. Condicions especials d’execució
En aquest acord marc i als contractes basats s’estableixen les següents condicions especials
d’execució. El seu incompliment comporta la imposició de les penalitats que es preveuen en la
clàusula 34 d’aquest PCAP:
 Els integrants de l’acord marc queden obligats a executar les prestacions dels
contractes basats en temps i forma requerits per l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat.
 En el cas de redacció de projectes, tal i com s’estableix al Plec Tècnic i a les possibles
característiques específiques dels contractes basats, el tècnic redactor haurà de
prendre les mesures necessàries per minimitzar els impactes mediambientals, tant en
relació a les solucions i materials escollits com pel procés constructiu previst. També
estarà obligat al lliurament, si s’escau, del document d’indicadors mediambientals (DIM)
degudament omplert segons instruccions del tècnic responsable.
 En el cas de direccions d’obra, el tècnic director haurà de vetllar per la correcta
execució del projecte executiu aprovat.
 En el cas de direccions d’obra, el tècnic director haurà de vetllar pel compliment d’una
correcta gestió ambiental de l’obra, per tal que l’empresa adjudicatària de les obres
prengui les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquesta pugui
ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels
residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte)
d’acord amb la legislació vigent, la guia mediambiental municipal, les ordenances
específiques de l’AMB així com les directrius del tècnic municipal responsable.
 Serà condició especial d’execució el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini.
 Les millores ofertades pels licitadors tenen la consideració de condicions especials
d’execució.
Clàusula 21. Obligacions contractuals essencials.
En aquest acord marc i als contractes basats, s’estableixen les següents obligacions
contractuals essencials. El seu incompliment comporta la resolució de l’acord marc amb dita
empresa.
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 El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació contractual essencial.
 El contractista haurà d’executar els contractes basats que l’Ajuntament d’Hospitalet de
Llobregat li encarregui. Es considerarà justificat no executar els encàrrecs presentant la
justificació per no capacitat d’execució a causa de malaltia o bé d’excés de volum
derivat d’adjudicacions de contractes basats en el present acord marc en curs. Si al
llarg de la vigència de l’acord marc, en tres ocasions, una empresa no acceptés
l’adjudicació d’un basat sense la justificació adequada, es procedirà a la resolució de
l’acord marc amb dita empresa.
 Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses
interposades d’aquest contracte públic hauran d’aplicar, com a mínim, les condicions
salarials del “Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de
estudios técnicos” de 7 de octubre de 2019. S’admet les condicions que apliquin les
empreses que tinguin un conveni específic d’empresa i no estiguin aplicant el conveni
sectorial.
 Serà d’obligació contractual essencial que el tècnic adjudicatari sigui el tècnic redactor
que signa el projecte i el director d’obra designat. Eventualment aquest tècnic es podrà
substituir per causa justificada, prèvia sol·licitud i aprovació per part del tècnic municipal
responsable del contracte. En aquest cas, el nou tècnic designat, haurà de complir
com a mínim amb la solvència tècnica requerida a aquest PCAP i amb els criteris
qualitatius d’adjudicació oferts pel tècnic adjudicatari.
Clàusula 22. Altres obligacions del contractista
En aquest acord marc i als contractes basats, a més de les obligacions establertes en el Plec
de clàusules administratives generals i al Plec de condicions tècniques, el contractista està
obligat a:
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del
contracte.
b. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
c. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament
del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el
responsable del contracte.
d. Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal
efecte, i de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal,
l'Ajuntament descomptarà l'import de les esmentades despeses de la primera
certificació o factura que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.
e. Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar
assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud
del contractista del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà
d’aportar dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció.
f. També resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos
laborals i, en particular:
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Presentar en el Registre General de l'Ajuntament, simultàniament amb la
formalització del contracte o amb anterioritat, la documentació acreditativa del
compliment de les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals.
Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació
d’activitats empresarials a què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, i el
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, així com a les previsions establertes en
el manual de prevenció de riscos laborals per a empreses externes de
l’Ajuntament de L’Hospitalet del Llobregat, i presentar, degudament signat pel
legal representant, juntament amb la documentació exigida en el paràgraf
anterior, el document de coordinació empresarial en prevenció de riscos
laborals

Clàusula 23. Confidencialitat de la informació i protecció de dades personals.
23.1. Confidencialitat:
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents
i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o
no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP i amb la clàusula 19.4.f) del present plec, el contractista haurà
de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució
del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.
23.2. Protecció de dades personals:
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la legislació de protecció
de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament vigent a Espanya i a la
Unió Europea, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés, inclòs al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/ i a la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals. Aquesta és una condició especial d’execució i té el caràcter d'obligació contractual
essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.
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En relació amb 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’ens contractant amb la finalitat de licitar en el present
procediment.
La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà
dipositada a les oficines de l’Ajuntament i serà tractada per aquest 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 li sigui d'aplicació. Els destinataris
d'aquesta informació seran els professionals de l’Ajuntament involucrats en la licitació, si 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.
1. La presentació de l'oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza
a l’Ajuntament 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.
2. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint un escrit a l’ajuntament, com entitat responsable del tractament, a
l'adreça indicada en l'apartat anterior, adjuntant una còpia de l'DNI o un altre document
oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret
Clàusula 24. Propietat dels treballs
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa
contractada és propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sense perjudici del dret
moral que l’article 14 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual reconeix a l’autor.
Clàusula 25. Clàusula de bon govern.
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per
evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat en
el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i
els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions
següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrec o empleats públics avantatges personals o materials, ni per
a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de
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competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.).
f)

Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat
vigent.
h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.
i)

Permetre l’accés a l’entitat que subscrigui contractes o convenis relatius a pactes
d’integritat, per la consulta de tota la documentació relacionat amb els treballs objecte
d’aquest contracte.

Clàusula 26. Modificació de l’acord marc
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si
concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de
2017.
Clàusula 27. Modificació dels contractes basats
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si
concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de
2017.
Clàusula 28. Recepció i termini de garantia
Per a cada contracte basat:
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant acta de recepció, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al seu
lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament.
2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la
recepció de les prestacions o des de què l’Ajuntament rep la factura si aquesta és posterior a la
data de recepció.
3. En el cas que el contracte contempli direcció d’obres, un cop efectuada la recepció o
conformitat, començarà a córrer el termini de garantia, que serà de 2 MESOS després de la
finalització de l’obra i un cop lliurat el projecte as built i certificat de solidesa (si s’escau)
4. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva del contracte basat quan
s’aprovi la liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al
contractista, i hagi transcorregut el termini de garantia.
Clàusula 29. Subcontractació.
Els integrants de l’acord marc, en relació als contractes basats, podran subcontractar amb
tercers la realització parcial del contracte, amb el compliment dels requisits establerts a la
LCSP i amb els límits establerts en el present plec. En qualsevol cas, únicament es permet la
subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte.
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Així, atès el seu caràcter personalíssim i en base a que el criteri d’adjudicació de major pes i
que la solvència tècnica requerida està basada en l’experiència personal dels tècnics, en cap
cas serà susceptible de subcontractar:
LOT NÚM.1:
LOT NÚM.2:
LOT NÚM.3:
LOT NÚM.4:

El tècnic redactor/autor del projecte i director d’obra.
El tècnic redactor/autor del projecte i director d’obra.
El tècnic redactor/autor del projecte i director d’obra.
El tècnic redactor/autor del projecte i director d’obra.

En tot cas, el contractista abans de procedir a la subcontractació ho haurà de comunicar a
l’òrgan de contractació tal i com disposa l’art. 215 de la Llei 9/2017.
Les empreses adjudicatàries hauran d’indicar la part del contracte que tinguin previst
subcontractar a l’acceptació dels contractes basats.
En el cas que el contractista vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en
l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des de que s’hagi cursat
la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagi aportat les justificacions a les que es refereix
l’article 215.2.b) de la LCSP, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es
donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte
si l’Ajuntament notifica dins d’aquest termini la seva oposició.
El contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre
els nous subcontractes.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l’obligació
d’utilització de factura electrònica s’ajustarà al previst a l’art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas
s’acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes. Així mateix el
contractista principal haurà d’aportar trimestralment l’acreditació del compliment dels terminis
de pagament.
Clàusula 30. Pagament a subcontractistes.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant el contractista principal, que
assumirà la total responsabilitat de l’execució del contracte front l’Ajuntament. El coneixement
que l’Ajuntament tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant l’Ajuntament per les obligacions
contretes amb elles pel contractista principal, com a conseqüència de l’execució del contracte
principal i dels subcontractes.
El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l’obligació
d’utilització de factura electrònica s’ajustarà al previst a l’art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas
s’acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes.
Serà condició especial d’execució el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació detallada
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de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de
compliment del pagament en termini. El seu incompliment pot comportar la imposició de les
penalitats que es preveuen en la clàusula 34 d’aquest plec, responent la garantia definitiva
d’aquestes penalitats.
Clàusula 31. Subrogació de treballadors.
No procedeix
Clàusula 32. Successió del contractista i Cessió del contracte.
Atès el caràcter personalíssim del contracte, resta prohibida la seva cessió.
Clàusula 33. Demora en les prestacions
33.1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva
realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva.
33.2. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de
l’Administració.
33.3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte
al compliment del termini parcial o total del contracte basat, l'Administració podrà optar per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions pròpies i específiques
contingudes a la clàusula 34 d’aquest Plec, l’aplicació de les quals serà preferent respecte les
de la Llei, donat que es considera que l’incompliment dels terminis pot afectar greument a
l’execució del Pla d’inversions municipal 2019-2023 (objectiu prioritari de l’ajuntament).
33.4. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió
dels informes pertinents, si s’escau.
Clàusula 34. Penalitats contractes basats
34.1

Consideracions generals

Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeixen els Plecs a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions
per les causes assenyalades en aquest punt. El règim de penalitats s’aplicarà, en allò que
s’escaigui, als contractes basats dels LOTS 1, 2, 3 i 4.
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici
d’exigir el compliment de les obligacions dimanants del contracte.
Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de
proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu
inicial derivat de modificacions contractuals.
Les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades s’aplicaran sobre el preu del
contracte de cadascuna de les prestacions previstes a cada contracte basat.
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Es tindran en compte les següents consideracions generals:






34.2

La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a
límit màxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte,
IVA exclòs.
Aquestes penalitzacions seran aplicades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a
l’Adjudicatari en el mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur
pagament amb l’import de la factura mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes
en que sigui aplicada la penalització o en les factures consecutives fins a cobrir l’import
de la penalització. Cas d'incompliment per part de l’Adjudicatari de la seva obligació
d'abonament de la penalització, si l’import de la/les factura/es a abonar per
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat no fos suficient, l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda.
Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, a l’Administració de Generalitat o tercers com a conseqüència
de l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari.
Penalitats per incompliment de les condicions especials d’execució

34.2.1 Generals
a)

Incompliments molt greus:







b)

Incompliments greus






c)

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
L’incompliment o compliment defectuós de les condicions especials d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu.
L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan
produeixi un perjudici greu
Incompliments lleus
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L’incompliment o compliment defectuós de les condicions d’execució del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu o greu.
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.

Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les
següents:




Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 1% com a màxim del preu
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb la
imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerarà un incompliment molt greu. En cas de concórrer més de cinc
incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del contracte.
34.2.2 Penalitats per incompliment del termini
Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini parcial o total del contracte basat, l'Administració podrà optar per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions pròpies i específiques.
L’aplicació de les quals serà preferent respecte les de la Llei, donat que es considera que
l’incompliment dels terminis pot afectar greument a l’execució del Pla d’inversions municipal
2019-2023 (objectiu prioritari de l’ajuntament).
a) LOT 1-2-3-4: Incompliments específics en el desenvolupament de la redacció del
projectes:
Incompliment dels terminis parcials de lliurament (si es preveuen a les condicions específiques
de cada contracte basat):
L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l’aplicació
d’una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació, IVA exclòs, per
cada termini parcial incomplert.
Incompliment del termini final de lliurament:
L’incompliment del termini final de la prestació podrà donar lloc a l’aplicació d’una penalització
progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de la manera següent:
 1ª setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de
Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs.
 2ª setmana de retard: 2% del preu del contracte, corresponent a la prestació de
Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs.

43/50




3ª setmana de retard: 4% del preu del contracte, corresponent a la prestació de
Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs.
4ª setmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestació de
Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau l’Ajuntament podrà resoldre el contracte.
b) LOT 1-2-3-4: Incompliments específics en el desenvolupament de direccions d’obres.
Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals
L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament
incomplet o sense els requeriments exigits, facultarà a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
per aplicar una penalització progressiva per retard, que s’avaluarà de la manera següent:
 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte, IVA exclòs.
 entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte, IVA exclòs.
 entre 5 i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte, IVA exclòs.
 entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte, IVA exclòs.
 entre 9 i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte, IVA exclòs.
 entre 11 i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte, IVA exclòs.
 entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte, IVA exclòs.
 més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte, IVA exclòs.
34.2.3 Penalitats per incompliment d’aspectes qualitatius
Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra:
Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra:
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia
serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte corresponent a la
prestació de Direcció d’obra d’instal.lacions, IVA exclòs.
Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions:
 Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució
de l’obra.
 Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
 Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del
termini d’execució de l’obra.
Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents
situacions:
 Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execució de l’obra.
 Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
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Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un
15% del termini d’execució de l’obra.

Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents
situacions:
 Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució
de l’obra.
 Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
 Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del
termini d’execució de l’obra.
Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.
Clàusula 35. Resolució del contracte.
Són causes de resolució de l’acord marc així com dels contractes basats que en resultin les les
establertes en l’art. 211 i en l’art. 313 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles
212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
Clàusula 36. Règim de responsabilitat dels contractes de serveis derivats del present
acord marc.
Els contractes adjudicats derivats del present acord marc resten subjectes al règim de
subsanació d’errades, indemnitzacions i responsabiliats establertes en els articles 314,315 i
concordants de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Clàusula 37. Règim de recursos
1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que 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; els acords
d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de
l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver
estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, s’interposarà davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i es regirà pel que disposen els articles 44 i
següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Així mateix es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació
i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició de recurs de reposició d’acord amb el que estableix la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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ANNEX I: LOT 1
OBJECTE: Acord marc per a la contractació de “diversos serveis d’assistència tècnica per a
obres promogudes per l’ajuntament de l‘hospitalet de llobregat: redacció de projectes i direcció
d’obra per a actuacions d’espai públic”.
LOT NUM. 1: Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i/o Direcció d’obra
d’obres completes d’urbanització.
L’oferta econòmica s’ha d’ajustar al model següent:
"El Sr./la Sra. ……………... , domiciliat/ada a …... carrer .......... núm. ........... , amb DNI/NIF
núm. …... , major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ... amb domicili a
………. carrer ……….. núm. ……., assabentat/ada de les condicions exigides per optar a
l’adjudicació del contracte núm. ……..., que té per objecte ………………..., es compromet a
realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions
tècniques,
PERCENTATGE BAIXA ….......... %

(aproximació de DOS decimals)

Criteris qualitatius automàtics
Número d’actuacions assimilables en què el tècnic proposat hagi participat, desenvolupant el
mateix treball del contracte per a la qual es presenta, segons els paràmetres establerts a la
clausula 10.1.b :
NÚMERO ACTUACIONS

ACREDITACIÓ TÈCNICA: LOT 1
DADES ACTUACIÓ
Nº
ACT

Nom de l’actuació

Superficie
construida
(m2)

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (marcar amb X si s’adjunta)
Declaració
Full d’encarreg
Cerrtificat bona
Certtificat final
responsable de
O contracte
execució del promotor
d’obra
l’empresa de
qui es l’autor

1
2
3
4
5

Afeir aquelles files que calguin fins a compleatr el nombre d’actuacions presentades.
Marcar amb una X les caselles corresponents a la documentació que s’adjunti.

(Lloc, data i signatura)".
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ANNEX I: LOT 2
OBJECTE: Acord marc per a la contractació de “diversos serveis d’assistència tècnica per a
obres promogudes per l’ajuntament de l‘hospitalet de llobregat: redacció de projectes i direcció
d’obra per a actuacions d’espai públic”.
LOT NUM. 1: Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i/o Direcció d’obra
d’infraestructures hidràuliques i de clavegueram.
L’oferta econòmica s’ha d’ajustar al model següent:
"El Sr./la Sra. ……………... , domiciliat/ada a …... carrer .......... núm. ........... , amb DNI/NIF
núm. ...... , major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ... amb domicili a
………. carrer ……….. núm. ……., assabentat/ada de les condicions exigides per optar a
l’adjudicació del contracte núm. ……..., que té per objecte ………………..., es compromet a
realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions
tècniques,
PERCENTATGE BAIXA ….......... %

(aproximació de DOS decimals)

Criteris qualitatius automàtics
Número d’actuacions assimilables en què el tècnic proposat hagi participat, desenvolupant el
mateix treball del contracte per a la qual es presenta, segons els paràmetres establerts a la
clausula 10.1.b :
NÚMERO ACTUACIONS

ACREDITACIÓ TÈCNICA: LOT 1
DADES ACTUACIÓ
Nº
ACT

Nom de l’actuació

PEM (€)

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (marcar amb X si s’adjunta)
Declaració
Full d’encarreg
Cerrtificat bona
Certtificat final
responsable de
O contracte
execució del promotor
d’obra
l’empresa de
qui es l’autor

1
2
3
4
5

Afeir aquelles files que calguin fins a compleatr el nombre d’actuacions presentades.
Marcar amb una X les caselles corresponents a la documentació que s’adjunti.
(Lloc, data i signatura)".
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ANNEX I: LOT 3
OBJECTE: Acord marc per a la contractació de “diversos serveis d’assistència tècnica per a
obres promogudes per l’ajuntament de l‘hospitalet de llobregat: redacció de projectes i direcció
d’obra per a actuacions d’espai públic”.
LOT NUM. 1: Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projecte i/o Direcció d’obra
d’instal·lacions elèctriques, d’enllumenat, o semaforització.
L’oferta econòmica s’ha d’ajustar al model següent:
"El Sr./la Sra. ……………... , domiciliat/ada a …... carrer .......... núm. ........... , amb DNI/NIF
núm. ...... , major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ... amb domicili a
………. carrer ……….. núm. ……., assabentat/ada de les condicions exigides per optar a
l’adjudicació del contracte núm. ……..., que té per objecte ………………..., es compromet a
realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions
tècniques,
PERCENTATGE BAIXA ….......... %

(aproximació de DOS decimals)

Criteris qualitatius automàtics
Número d’actuacions assimilables en què el tècnic proposat hagi participat, desenvolupant el
mateix treball del contracte per a la qual es presenta, segons els paràmetres establerts a la
clausula 10.1.b :
NÚMERO ACTUACIONS

ACREDITACIÓ TÈCNICA: LOT 3
DADES ACTUACIÓ
Nº
ACT

Nom de l’actuació

PEM (€)

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (marcar amb X si s’adjunta)
Declaració
Full d’encarreg
Cerrtificat bona
Certtificat final
responsable de
O contracte
execució del promotor
d’obra
l’empresa de
qui es l’autor

1
2
3
4
5

Afegir aquelles files que calguin fins a completar el nombre d’actuacions presentades.
Marcar amb una X les caselles corresponents a la documentació que s’adjunti.
(Lloc, data i signatura)".
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ANNEX I: LOT 4
OBJECTE: Acord marc per a la contractació de “diversos serveis d’assistència tècnica per a
obres promogudes per l’ajuntament de l‘hospitalet de llobregat: redacció de projectes i direcció
d’obra per a actuacions d’espai públic”.
LOT NUM. 1: Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projecte i/o Direcció d’obra
d’estructdures a l’espai públic.
L’oferta econòmica s’ha d’ajustar al model següent:
"El Sr./la Sra. ……………... , domiciliat/ada a …... carrer .......... núm. ........... , amb DNI/NIF
núm. ...... , major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ... amb domicili a
………. carrer ……….. núm. ……., assabentat/ada de les condicions exigides per optar a
l’adjudicació del contracte núm. ……..., que té per objecte ………………..., es compromet a
realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions
tècniques,
PERCENTATGE BAIXA ….......... %

(aproximació de DOS decimals)

Criteris qualitatius automàtics
Número d’actuacions assimilables en què el tècnic proposat hagi participat, desenvolupant el
mateix treball del contracte per a la qual es presenta, segons els paràmetres establerts a la
clausula 10.1.b :
NÚMERO ACTUACIONS

ACREDITACIÓ TÈCNICA: LOT 4
DADES ACTUACIÓ
Nº
ACT

Nom de l’actuació

PEM (€)

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (marcar amb X si s’adjunta)
Declaració
Full d’encarreg
Cerrtificat bona
Certtificat final
responsable de
O contracte
execució del promotor
d’obra
l’empresa de
qui es l’autor

1
2
3
4
5

Afegir aquelles files que calguin fins a completar el nombre d’actuacions presentades.
Marcar amb una X les caselles corresponents a la documentació que s’adjunti.
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