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Expedient de contractació núm. 2022.01
Acord marc de serveis d’assessorament tècnic i jurídic vinculats a la tramitació d’expedients urbanístics amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

INFORME SOBRE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ACORD MARC DE
SERVEIS D’ASSESSORAMENT TÈCNIC I JURÍDIC VINCULATS A LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS
URBANÍSTICS AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA

1. INTRODUCCIÓ
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (en endavant ACM), promou periòdicament, la licitació de
contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les
tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en
matèria de contractes del sector públic, principalment, a través del denominat Acord marc, que
possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de
les entitats locals adherides a l’Associació i el CCDL detectades a partir de les actuacions de
prospecció de mercat i estudis que porta a terme l’àrea d’Estudis i contractació de l’entitat.
Amb aquest informe es vol donar compliment a les previsions de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament als seus articles 28 i 116, els quals
conjuntament determinen un contingut mínim de l’expedient de contractació i un seguit de
punts a justificar adequadament.

2. NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Els ajuntaments tenen atribuïdes competències pròpies, en els termes previstos per la
legislació de l’Estat i de Catalunya, en matèria urbanística en relació al planejament, la gestió,
execució i disciplina urbanística, la gestió del patrimoni històric, la promoció i la gestió
d’habitatges de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera i la conservació i
rehabilitació de l’edificació.
En l’exercici de dites competències tenen encomandes funcions diverses entre les que
destaquen l’atorgament de llicències urbanístiques i/o d’activitat, la inspecció d’obres i
d’activitats, i la incoació d’expedients de restauració de la legalitat urbanística i/o, en el seu
cas, sancionadors.
En l’actualitat, l’exercici i desenvolupament de dites competències s’està veient dificultat per
la manca de recursos tècnics a les nostres administracions locals, les quals han vist negada la
possibilitat d’incrementar les seves plantilles de personal enfront el constant creixement
d’obligacions normatives a les que donar compliment en el marc de cadascun dels expedients
administratius urbanístics a tramitar.
Aquesta situació ha desembocat en un estancament generalitzat de la tramitació d’expedients
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administratiu de naturalesa urbanística a tramitar pels nostres ens locals, evidenciat per
l’endarreriment en la tramitació i resolució dels mateixos i la dificultat de donar resposta, en el
degut temps i forma, a les sol·licituds i requeriments que formula la nostra ciutadania, per la
manca de recursos tècnics, i al marge d’altres actuacions necessàries per la tramitació dels
expedients que no són competència dels ens locals, com poden ser el visat pels col·legis
professionals, per exemple, que són actuacions que queden al marge de l’objecte de l’acord
marc i que també afecten a la tramitació administrativa.
En un moment com l’actual en el que la promoció de l’activitat econòmica esdevé
indispensable per a garantir el desenvolupament i sostenibilitat dels nostres municipis, es
considera oportú i necessari tramitar un Acord marc per a la contractació de serveis
d’assessorament tècnic i jurídic vinculat a la tramitació d’expedients de naturalesa urbanística,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, necessaris per a facilitar la gestió i tramitació
dels expedients en curs a les administracions locals, atès que en moltes ocasions el volum
d’expedients no és assumible per les estructures municipals i essent necessari dotar a les
mateixes d’un suport extern que faciliti l’impuls de la tramitació administrativa.
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL) i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (en endavant, ACM), en el marc dels seus objectius i funcions, i per tal
de vetllar per la millora, l’optimització i l’eficiència en la utilització dels recursos públics de les
entitats locals de Catalunya, han impulsat la licitació d’un Acord marc de serveis
d’assessorament tècnic i jurídic vinculat a la tramitació d’expedients de naturalesa urbanística
en els ens locals.
En aquest sentit, mitjançant acord de la Comissió de Presidència de l’ACM de data 13 de
desembre de 2021, es va encarregar al CCDL l’inici d’expedient i licitació d’un Acord marc de
de serveis d’assessorament tècnic i jurídic vinculat a la tramitació d’expedients de naturalesa
urbanística en els Ens Locals; i posteriorment, el CCDL mitjançant Resolució de Presidència
5/2022, de data 20 de gener de 2022, va acceptar l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció
de l’ACM, i va aprovar l’inici d’expedient de contractació núm. 2022.01 per a la licitació de
l’Acord marc, així com també obrir un període per realitzar consultes preliminars, d’acord amb
la Instrucció interna 1/2018, i de la qual en va resultar l’Informe respecte dels resultats de les
consultes preliminars, publicat al perfil de contractant en data 28 de febrer de 2022.
L’Acord marc proposat tindria com objecte de licitació els següents objectius i finalitats:
•

Determinar els serveis d'assessorament tècnic i jurídic vinculats a la tramitació
d'expedients urbanístics i altres prestacions relacionades que podran contractar les
entitats destinatàries d’aquest Acord marc.

•

Seleccionar les empreses que presentin les ofertes més avantatjoses econòmicament
per a la prestació dels serveis d'assessorament tècnic i jurídic vinculats a la tramitació
d'expedients urbanístics.
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•

Definir i fixar les condicions i obligacions a què hauran d’ajustar-se els encàrrecs que es
formalitzin en base a aquest Acord marc per a la prestació d’aquest servei.

3. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Com ja s’ha indicat al tractar la necessitat del contracte, existeix una manca de recursos tècnics,
especialment en ajuntaments petits, que dificulten el compliment de les cada cop majors
obligacions normatives relatives als expedients urbanístics a tramitar.
Així mateix, la complexitat de les actuacions preparatòries necessàries per la tramitació d’un
expedient de contractació, situa en una posició estratègica a les Centrals de contractació, vist
que aquestes, tal i com es destaca en la LCSP poden garantir mitjançant la seva especialització,
el suport necessari a les entitats públiques en matèria de contractació, la dotació de seguretat
jurídica en aquests procediments, l’estalvi de recursos humans i materials de les entitats que
en siguin destinatàries i, per tant, la racionalització i eficiència en la utilització dels fons públics,
així com també, l’assegurament de l’obtenció d’ofertes que garanteixin una bona relació
qualitat-preu, degut a les economies d’escala.

4. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS
L’objecte de l’Acord marc té la qualificació de contracte administratiu de serveis, segons el que
estableix l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).
Aquest Acord marc delimita de forma oberta però suficient les condicions generals en les que
caldrà realitzar els serveis, tot això atenent que l’Acord marc és un compromís contractual
general i obert.
L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes de l’article 221.4 de la LCSP, i té com
a objecte la regulació de les condicions en què tindran lloc els serveis d’assessorament tècnic i
jurídic vinculats a la tramitació d’expedients de naturalesa urbanística amb destinació a les
entitats locals de Catalunya a l’empara d’allò disposat a l’article 228.2 de la LCSP.
La descripció, característiques i forma de realitzar els serveis per part de les empreses
adjudicatàries dels contractes basats, es trobaran- definides en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant, PCAP) i en el Plec de Prescripcions Tècniques (en
endavant, PPT), en el què s’especificaran els factors de tot ordre a tenir en compte.
D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte de l’Acord marc s’estructura en els següents
grups i lots:
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- Grup de lots:
Grup 1 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i
jurídica)
• LOT 1 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i
jurídica) a la demarcació de Barcelona.
• LOT 2 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i
jurídica) a la demarcació de Girona.
• LOT 3 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i
jurídica) a la demarcació de Lleida.
• LOT 4 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i
jurídica) a la demarcació de Tarragona.
Grup 2 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència tècnica i
jurídica)
• LOT 5 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència
tècnica i jurídica) a la demarcació de Barcelona.
• LOT 6 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència
tècnica i jurídica) a la demarcació de Girona.
• LOT 7 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència
tècnica i jurídica) a la demarcació de Lleida.
• LOT 8 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència
tècnica i jurídica) a la demarcació de Tarragona.
Grup 3 – Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) –
Disciplina urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors
• LOT 9 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) Disciplina urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la
demarcació de Barcelona.
• LOT 10 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) Disciplina urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la
demarcació de Girona.
• LOT 11 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) Disciplina urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la
demarcació de Lleida.
• LOT 12 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) Disciplina urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la
demarcació de Tarragona.
Grup 4 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament
urbanístic
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•
•
•
•

LOT 13 – Informes previs a l’emissió de certificats
urbanístic a la demarcació de Barcelona.
LOT 14 – Informes previs a l’emissió de certificats
urbanístic a la demarcació de Girona.
LOT 15 – Informes previs a l’emissió de certificats
urbanístic a la demarcació de Lleida.
LOT 16 – Informes previs a l’emissió de certificats
urbanístic a la demarcació de Tarragona.

de règim urbanístic o aprofitament
de règim urbanístic o aprofitament
de règim urbanístic o aprofitament
de règim urbanístic o aprofitament

L’estructura de les diferents unitats de licitació es troba emparada en el que disposa l’article 5
del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació, per tal
que sigui el més compatible amb l’organització i composició del teixit empresarial d’aquest
sector, d’acord amb les conclusions extretes de les consultes preliminars del mercat, reflectides
a l’informe corresponent publicat al perfil de contractant.
Les empreses licitadores no tenen l’obligació de presentar oferta per la totalitat dels lots
objecte d’aquest Acord marc, sinó que els licitadors poden presentar oferta a aquells lots que
estimin oportú, atès que la unitat de licitació és el lot.

5. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC I MODALITAT
En relació al regim jurídic de la licitació proposada, i d’acord amb l’article 17 de la LCSP, el
present Acord marc i els seus contractes basats es qualificarien, si s’escau, com a contracte de
serveis. Les normes que s’han d’observar en la selecció de les empreses són les del contracte
de serveis atès que l’objecte d’aquest contracte es basa en prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d’una activitat.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 221.4 de la LCSP.
En relació al procediment previst per la present licitació, aquest hauria de ser el procediment
obert, en què tot empresari interessat podrà presentar una proposició restant exclosa tota
negociació dels termes del contracte. La licitació es realitzarà segons les previsions dels articles
131 a 155 de la LCSP, en relació amb els articles 156 a 158 de la LCSP.
Als efectes de participar en la licitació de l’Acord marc, les empreses han de lliurar
electrònicament tres sobres, el Sobre A, el Sobre B i el Sobre C, amb el detall que es precisarà
en els plecs i en els apartats següents del present informe.
La modalitat de l’Acord marc serà la de selecció d’empreses prevista a l’article 221.4 de la LCSP,
seleccionant un màxim de 50 empreses per cada unitat de licitació (lot), que complint amb els
requisits establerts en aquest procediment puguin realitzar els serveis corresponents, i que
resultin seleccionades en les condicions previstes d’acord amb els criteris d’adjudicació
d’aquest PCAP.
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Aquesta fixació d’un màxim de cinquanta empreses seleccionades per lot es justifica en el fet
que la manca del mateix suposaria la pèrdua de la finalitat del propi Acord marc, caracteritzat
per ser un sistema per la racionalització de la contractació, àgil, fàcil i adequat per satisfer les
necessitats específiques de les entitats locals, per facilitar la participació d’empreses i donar
concurrència en el procediment, així com també per oferir els serveis objecte de l’Acord marc
amb les millors condicions en relació a la qualitat-preu.
La selecció de les empreses de l’Acord marc, es realitzarà d’acord amb la puntuació obtinguda
en la proposta tècnica presentada en el Sobre B i en la proposició econòmica i altres criteris
automàtics del Sobre C, d’acord amb els criteris detallats en l’apartat vuit del present informe.
La puntuació mínima a obtenir en la proposta tècnica presentada en el Sobre B serà de 20
punts. En cas de no obtenir aquesta puntuació mínima, no es passarà a valorar l’oferta
presentada en el Sobre C. Aquest fet pretén que les ofertes seleccionades en aquesta licitació,
l’objecte de la qual és la realització de treballs de caire intel·lectual amb una certa complexitat i
expertesa, compleixin amb uns mínims de qualitat tècnica.
D’acord amb les previsions de la LCSP és possible limitar l’adjudicació de lots a una mateixa
empresa adjudicatària, als efectes d’obrir el contracte a més empreses. En aquest sentit, es
proposa que els licitadors que resultin adjudicataris del lot 1 no podran ser adjudicataris dels
lots 2, 3 i 4 del Grup 1; els licitadors que resultin adjudicataris del lot 5 no podran ser
adjudicataris dels lots 6, 7 i 8 del Grup 2; els licitadors que resultin adjudicataris del lot 9 no
podran ser adjudicataris dels lots 10, 11 i 12 del Grup 3; i els licitadors que resultin
adjudicataris del lot 13 no podran ser adjudicataris dels lots 14, 15 i 16 del Grup 4.
Aquestes limitacions només operaran en la fase de selecció, de manera que les empreses
poden presentar proposició a tants lots i unitats de licitació com estimin adients.
La justificació dels límits a l’adjudicació de lots a una mateixa empresa, rau en la voluntat de
fomentar la competència i la concurrència, evitant possibles pràctiques col·lusòries, així com
per assegurar a empreses de menors dimensions optar a ser adjudicataris Així mateix, la
manca de fixació d’un límit en aquest sentit suposaria la pèrdua de la finalitat del propi Acord
marc, caracteritzat per ser un procediment més àgil, fàcil i adequat per satisfer les necessitats
específiques de les entitats locals.

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
D’acord amb la previsió de l’article 101.13 de la LCSP, el valor estimat d’aquest acord marc s’ha
calculat tenint en compte la previsió del conjunt de contractes basats que potencialment
poden adjudicar-se durant el període de vigència, en cadascun dels lots.
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En tot cas, aquest valor estimat està elaborat de forma estimativa, té caràcter orientatiu i no
vinculant, i s’indica únicament a efectes de la publicitat i de procediment d’adjudicació sense
que suposi cap compromís d’execució efectiva, no tenint dret els adjudicataris del present
Acord marc a percebre indemnització o compensació per aquest motiu.
D’acord amb les previsions de l’article 101.5 de la LCSP, pel càlcul d’aquesta quantia s’han
tingut en compte les estimacions de serveis que es podran derivar d’aquest Acord marc,
basades en el previ anàlisi de les dades sobre el nombre entitats locals de Catalunya
destinatàries d’aquest Acord marc; també de l’estudi dels preus generals de mercat relatius als
serveis objecte de licitació, els quals queden justificats en el Document adjunt 3 del PCAP. Així
mateix per la determinació del VEC s’ha considerat que durant el primer any de vigència de
l’Acord marc el volum de contractació representarà el 23% del màxim possible, el segon any de
vigència de l’acord aquest percentatge augmentarà al 28% i, en cas d’executar-se les dues
possibles pròrrogues, el percentatge serà del 28%.
El pressupost base de licitació és el valor estimat dels contractes basats a tramitar durant el
període d’execució inicial de l’Acord marc, atenent a aquestes consideracions s’estima en una
quantitat de 13.265.272,99 € (IVA inclòs) per a la totalitat dels lots, que es desglossa de la
forma següent: 10.963.035,53 € d’import base i 2.302.237,46 € d’import de l’IVA. Es tracta d’un
import orientatiu atès que al tractar-se d’un Acord marc la definició exhaustiva d’aquest no és
susceptible de determinació prèvia, d’acord amb les determinacions de l’article 100.3 de la
LCSP.
El valor estimat de l’Acord marc es xifra en 23.353.591,37 € (IVA exclòs). Finalment, pel que fa
al valor estimat total de l’Acord marc, incloses les modificacions establertes a la clàusula 51 i les
possibles pròrrogues, essent aquest valor total estimat del contracte 28.024.309,64 € (IVA
exclòs). Així mateix, als efectes del càlcul del valor estimat del contracte, atès que el sistema de
determinació del preu és per unitats d’execució, d’acord amb les previsions de l’article 309 de
la LCSP, es podrà incrementar la despesa fins un màxim del 10% addicional del preu del
contracte inicial o pressupost base de licitació, essent en conseqüència el valor total estimat
del contracte 29.120.613,20 € (IVA exclòs).
Aquests imports tenen caràcter orientatiu i no vinculants al tractar-se d’un Acord marc on com
a procediment per a la selecció d’empreses de serveis, no es pot definir la seva quantia exacta
per estar subordinats als serveis a realitzar a les necessitats de les entitats destinatàries de
l’Acord marc.
Tanmateix, aquestes quantitats s’indiquen únicament als efectes de publicitat del procediment
de licitació, sense que comporti en cap moment un compromís de despesa pels ens
destinataris de l’Acord marc, ni que quedin obligats a contractar la realització d’un determinat
nombre d’inspecció o l’emissió d’un determinat nombre d’informes tècnics o jurídics, segons
correspongui en atenció al Lot objecte de contractació.
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El pressupost de licitació i el valor estimat es distribueixen per a cadascuna de les prestacions
que integren l’Acord marc de la forma que seguidament s’indica:
VALOR
ESTIMAT
+
GRUP / LOT
MODIFICACIÓ
Import sense
IVA
Grup 1 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i jurídica)
LOT 1 - Pla de xoc per a
l’actualització de llicències
d’obres (inclou assistència
2.756.033,72 €
3.334.800,80 €
6.063.274,18 € 7.275.929,02 €
tècnica i jurídica) a la
demarcació de Barcelona
LOT 2 - Pla de xoc per a
l’actualització de llicències
d’obres (inclou assistència
2.377.401,24 €
2.876.655,50 €
4.937.679,51 € 5.925.215,41 €
tècnica i jurídica) a la
demarcació de Girona
LOT 3 - Pla de xoc per a
l’actualització de llicències
d’obres (inclou assistència
638.373,99 €
772.432,53 €
1.319.306,25 € 1.583.167,50 €
tècnica i jurídica) a la
demarcació de Lleida
LOT 4 - Pla de xoc per a
l’actualització de llicències
d’obres (inclou assistència
1.313.145,98 €
1.588.906,63 €
2.772.197,07 € 3.326.636,48 €
tècnica i jurídica) a la
demarcació de Tarragona
Grup 2 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica)
LOT 5 - Pla de xoc per a
l’actualització de llicències
d’activitats
(inclou
812.304,68 €
982.888,66 €
1.787.070,29 € 2.144.484,34 €
assistència
tècnica
i
jurídica) a la demarcació de
Barcelona
LOT 6 - Pla de xoc per a
l’actualització de llicències
d’activitats
(inclou
700.707,74 €
847.856,36 €
1.455.316,07 € 1.746.379,28 €
assistència
tècnica
i
jurídica) a la demarcació de
Girona
LOT 7 - Pla de xoc per a
l’actualització de llicències
188.152,34 €
227.664,33 €
388.848,16 €
466.617,79 €
d’activitats
(inclou
assistència
tècnica
i
PRESSUPOST
BASE DE
LICITACIÓ
Import sense
IVA

PRESSUPOST
BASE DE
LICITACIÓ
Import amb IVA

VALOR
ESTIMAT
Import sense
IVA

8

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2022.01
Acord marc de serveis d’assessorament tècnic i jurídic vinculats a la tramitació d’expedients urbanístics amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

jurídica) a la demarcació de
Lleida
LOT 8 - Pla de xoc per a
l’actualització de llicències
d’activitats
(inclou
387.032,50 €
468.309,32 €
817.068,61 €
980.482,33 €
assistència
tècnica
i
jurídica) a la demarcació de
Tarragona
Grup 3 – Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) – Disciplina
urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors
LOT 9 – Inspeccions
urbanístiques i d’activitats
(inclou assistència tècnica i
jurídica)
–
Disciplina
541.536,45 €
655.259,10 €
1.191.380,19 € 1.429.656,23 €
urbanística i d’activitats Expedients administratius
sancionadors
a
la
demarcació de Barcelona
LOT 10 – Inspeccions
urbanístiques i d’activitats
(inclou assistència tècnica i
jurídica)
–
Disciplina
467.138,49 €
565.237,57 €
970.210,71 €
1.164.252,85 €
urbanística i d’activitats Expedients administratius
sancionadors
a
la
demarcació de Girona
LOT 11 – Inspeccions
urbanístiques i d’activitats
(inclou assistència tècnica i
jurídica)
–
Disciplina
125.434,89 €
151.776,22 €
259.232,11 €
311.078,53 €
urbanística i d’activitats Expedients administratius
sancionadors
a
la
demarcació de Lleida
LOT 12 – Inspeccions
urbanístiques i d’activitats
(inclou assistència tècnica i
jurídica)
–
Disciplina
258.021,67 €
312.206,22 €
544.712,41 €
653.654,89 €
urbanística i d’activitats Expedients administratius
sancionadors
a
la
demarcació de Tarragona
Grup 4 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament urbanístic
LOT 13 – Informes previs a
l’emissió de certificats de
règim
urbanístic
o
154.724,70 €
187.216,89 €
340.394,34 €
408.473,21 €
aprofitament urbanístic a la
demarcació de Barcelona
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LOT 14 – Informes previs a
l’emissió de certificats de
règim
urbanístic
o
aprofitament urbanístic a la
demarcació de Girona
LOT 15 – Informes previs a
l’emissió de certificats de
règim
urbanístic
o
aprofitament urbanístic a la
demarcació de Lleida
LOT 16 – Informes previs a
l’emissió de certificats de
règim
urbanístic
o
aprofitament urbanístic a la
demarcació de Tarragona
TOTAL

133.468,14 €

161.496,45 €

277.203,06 €

332.643,67 €

35.838,54 €

43.364,63 €

74.066,32 €

88.879,58 €

73.720,48 €

89.201,78 €

155.632,12 €

186.758,54 €

10.963.035,53€

13.265.272,99€

23.353.591,37€

28.024.309,64€

Al tractar-se d’un Acord marc estem davant un expedient no compromet crèdit pressupostari
més enllà de les despeses derivades dels anuncis de licitació. En aquest sentit, serà en
l’adjudicació dels contractes basats per part dels ens locals quan es comprometran crèdits amb
les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les entitats locals.
7. SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
La solvència mínima requerida a les empreses licitadores per a la prestació dels serveis objecte
de l’Acord marc es detalla a la clàusula 16a del PCAP.
Els motius que han justificat l’elecció d’aquests criteris de solvència han estat els següents:
•

SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA:

L’article 87 de la LCSP ofereix a l’òrgan de contractació la facultat d’escollir els mitjans a través
dels quals els candidats hauran d’acreditar que podran fer front, des d’una vessant econòmica i
financera, a les obligacions inherents a l’execució de l’Acord marc i els seus contractes basats.
En aquest sentit, tenint en compte les característiques de l’Acord marc i l’import total del
mateix, es considera adient i ajustat a l’objecte del contracte, exigir una solvència econòmica
que s’haurà d’acreditar pels següents mitjans:
•

Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, per
respondre pers danys i/o perjudicis a tercers, amb la cobertura mínima de 100.000 €,
de la unitat de licitació que presentin proposició, o comprometre’s a formalitzar-la en
el cas de resultar adjudicatari del contracte, Aquest compromís s’haurà de fer efectiu
dintre del termini de deu dies hàbils, a comptar de la comunicació de l’adjudicació.
Aquesta pòlissa serà vigent durant l’execució de l’Acord marc i contractes basats.
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LOT / UNITAT DE LICITACIÓ
LOT 1 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres
(inclou assistència tècnica i jurídica) a la demarcació de
Barcelona
LOT 2 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres
(inclou assistència tècnica i jurídica) a la demarcació de Girona
LOT 3 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres
(inclou assistència tècnica i jurídica) a la demarcació de Lleida
LOT 4 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres
(inclou assistència tècnica i jurídica) a la demarcació de
Tarragona
LOT 5 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats
(inclou assistència tècnica i jurídica) a la demarcació de
Barcelona
LOT 6 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats
(inclou assistència tècnica i jurídica) a la demarcació de Girona
LOT 7 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats
(inclou assistència tècnica i jurídica) a la demarcació de Lleida
LOT 8 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats
(inclou assistència tècnica i jurídica) a la demarcació de
Tarragona
LOT 9 – Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou
assistència tècnica i jurídica) – Disciplina urbanística i
d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la
demarcació de Barcelona
LOT 10 – Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou
assistència tècnica i jurídica) – Disciplina urbanística i
d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la
demarcació de Girona
LOT 11 – Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou
assistència tècnica i jurídica) – Disciplina urbanística i
d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la
demarcació de Lleida
LOT 12 – Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou
assistència tècnica i jurídica) – Disciplina urbanística i
d’activitats - Expedients administratius sancionadors a la
demarcació de Tarragona
LOT 13 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim
urbanístic o aprofitament urbanístic a la demarcació de
Barcelona

SOLVÈNCIA ECONÒMICA
REQUERIDA PER UNITAT
DE LICITACIÓ
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €

100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €
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LOT 14 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim
urbanístic o aprofitament urbanístic a la demarcació de Girona
LOT 15 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim
urbanístic o aprofitament urbanístic a la demarcació de Lleida
LOT 16 – Informes previs a l’emissió de certificats de règim
urbanístic o aprofitament urbanístic a la demarcació de
Tarragona

•

100.000 €
100.000 €
100.000 €

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:

L’article 90 de la LCSP atorga a l’òrgan de contractació la potestat d’escollir el mitjà o mitjans a
través dels quals els candidats hauran d’acreditar els seus coneixements tècnics, eficàcia,
fiabilitat i experiència en la prestació dels serveis objecte del contracte, a fi d’assegurar que
aquests reuneixen les condicions professionals i tècniques necessàries per garantir el correcte
desenvolupament dels subministraments i serveis objecte del contracte.
Així doncs, amb estricta subjecció a les prescripcions de l’article 90.1 apartat a) de la LCSP i
tenint en compte la naturalesa dels serveis objecte de l’Acord marc, s’ha considerat oportuna
l’exigència dels següents mitjans d’acreditació de la solvència tècnica o professional:
•

Declaració indicant el personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l’entitat licitadora, participants en el contracte i acreditació de l’experiència mínima
requerida a l’equip professional mínim.
L’equip professional mínim encarregat d’executar la prestació haurà d’acreditar que té la
titulació habilitant per executar alguna de les prestacions de la unitat de licitació on
presenti proposició i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol, amb una
experiència no inferior a la que es detalla a continuació:

Grup 1 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’obres (inclou assistència tècnica i
jurídica): LOTS 1 a 4
TITULACIÓ
Llicenciat en Dret (o titulació equivalent
habilitada)
Arquitecte o Arquitecte tècnic (o titulació
equivalent habilitada)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL MÍNIMA
3 anys com a especialista en Dret Administratiu
3 anys com a especialista en la redacció de
projectes i direccions d’obra.

Grup 2 - Pla de xoc per a l’actualització de llicències d’activitats (inclou assistència tècnica i
jurídica): LOTS 5 a 8
TITULACIÓ
Llicenciat en Dret (o

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL MÍNIMA
3 anys com a especialista en Dret Administratiu
12
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titulació equivalent
habilitada)
Enginyer industrial (o
titulació equivalent
habilitada)

3 anys en l’administració local o en alguna entitat habilitada com
a Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA) en matèria de
medi ambient.

Grup 3 - Inspeccions urbanístiques i d’activitats (inclou assistència tècnica i jurídica) Disciplina urbanística i d’activitats - Expedients administratius sancionadors: LOTS 9 a 12
TITULACIÓ
Llicenciat en Dret (o titulació
equivalent habilitada)
Arquitecte o Arquitecte tècnic
(o titulació equivalent
habilitada)
Enginyer industrial (o titulació
equivalent habilitada)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL MÍNIMA
3 anys com a especialista en Dret Administratiu
3 anys com a especialista en la redacció de projectes i
direccions d’obra.
3 anys en l’administració local o en alguna entitat habilitada
com a Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA) en
matèria de medi ambient

Grup 4 - Informes previs a l’emissió de certificats de règim urbanístic o aprofitament
urbanístic: LOTS 13 a 16
TITULACIÓ
Llicenciat en Dret (o titulació equivalent
habilitada)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL MÍNIMA
3 anys com a especialista en Dret
Administratiu

El PCAP i el PPT establiran la concreció necessària d’aquesta proposta d’experiència
professional mínima, així com els mitjans d’acreditació de la solvència previstos.
Els licitadors, a més d’acreditar la seva solvència anteriorment referida, hauran d’adscriure
obligatòriament per a l’execució d’aquest contracte el personal mínim requerit en el plec de
prescripcions tècniques per a cadascun dels lots.
Igualment, per a tots els lots, tal i com s’assenyala en les diferents prestacions de les unitats de
licitació del PPT, encara que només s’exigeixi la solvència tècnica o professional específica de
la persona responsable d’executar la prestació, aquest haurà de comptar amb l’equip de
professionals necessari pel desenvolupament de qualsevol de les prestacions de la unitat de
licitació on presenti proposició, al marge de l’equip mínim anteriorment assenyalat en aquest
apartat.
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8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
D’acord amb allò que preveu l’article 145 LCSP, es proposa que l’adjudicació de l’Acord marc
proposat es faci emprant una pluralitat de criteris d’adjudicació que expressin la millor relació
qualitat – preu.
Amb aquest sentit es proposa la següent estructura de criteris per tots els lots proposats:

Criteris
Punts
Proposta metodològica pel
desenvolupament de les prestacions
El licitador haurà de definir i concretar la
gestió, organització i el desenvolupament
de les prestacions a executar identificant
les fases de treball, les consultes a
realitzar, les possibles incidències,
assignació de tasques de l’equip adscrit a
l’execució del contracte, assistència
Subjecte
tècnica, indicant la fase en què
a judici de Qualitatiu
35
participaran, així com la dedicació de
valor
cadascú.
En particular, es descriurà la metodologia
per la realització dels serveis a prestar, la
recollida d’informació, el contingut, i el
règim de reunions i sistemàtica de
coordinació i supervisió entre els
ajuntaments i l’empresa licitadora per tal
de garantir una bona comunicació i el
compliment de la programació del servei.
Descripció dels mitjans tècnics de que es
disposa per a la prestació del servei
Explicació de la metodologia i mitjans
tècnics que el licitador proposa
implementar per tal de garantir la màxima
Subjecte
qualitat en la prestació del servei.
a judici de Qualitatiu Es valorarà els mitjans tècnics de què
5
valor
disposarà el licitador per a la prestació del
servei, tant pel que fa a la quantitat com a
la seva naturalesa i característiques, així
com la capacitat d’aquests per a garantir
la màxima qualitat en la prestació del
servei.
14
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Subjecte a
judici de Qualitatiu
valor

Automàtic Econòmic

Automàtic Qualitatiu

Automàtic Qualitatiu

Descripció de propostes innovadores
en la prestació del servei
Explicació, identificació i desglossament
de la metodologia que el licitador proposa
implementar identificant les propostes
d’innovació o tecnològiques que puguin
comportar una millora en l’execució de les
prestacions.
Es valorarà la descripció de propostes
innovadores en relació a la prestació del
servei, que vagin més enllà del mer
compliment de les obligacions establertes
en el plec de prescripcions tècniques
particulars i que, en tot cas, garanteixin el
compliment de les disposicions
normatives vigents.
Oferta econòmica
Millora de la composició de l'equip tècnic
addicional per sobre del personal mínim
exigit com a criteri de solvència
Es valorarà amb un màxim de 5 punts
aquella proposta tècnica que aporti major
nombre de professionals per sobre de
l’equip mínim exigit en el PCAP i en el PPT
i que excedeixi del que hagi estat valorat
com a solvència tècnica de l’empresa.
Millora de l’experiència de l'equip
tècnic adscrit al contracte
Es valorarà amb un màxim de 5 punts
aquella proposta tècnica que acrediti més
experiència vinculada a l’objecte de cada
Lot.

5

45

5

5

100
En resum, es proposa un 55% de puntuació per criteris qualitatius i un 45% per criteri preu.
Amb aquesta proposta de criteris es garanteix la correcta combinació entre criteris subjectes a
un judici de valor i criteris automàtics (entre ells el preu), tots ells objectius, per tal de valorar i
poder determinar aquelles ofertes que tinguin la millor relació qualitat-preu. Així, es recullen
criteris qualitatius previstos en l’esmentat article 145 LCSP, entre ells l’organització, qualificació
i experiència del personal adscrit al contracte (important, car la qualitat del personal adscrit és
determinant en un contracte de serveis com aquest). D’altra banda, queda recollit el criteri
15
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preu amb un percentatge significatiu per garantir l’efectiu compliment de les previsions
d’aquest acord marc.
La concreció d’aquests criteris, llur desenvolupament i mecànica de valoració, si s’escau, es farà
en els corresponents plecs de clàusules administratives particulars.
9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
En compliment de la previsió continguda a l’article 202 LCSP, es proposen les següents
condicions especials d’execució:
A) Condició especial d’execució relativa al tractament de dades personals
En virtut del que disposa l’article 202 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte en el qual la seva
execució podria implicar la cessió de dades personals per part de les entitats destinatàries de
l’Acord marc, les empreses seleccionades i adjudicatàries s’obliguen al compliment de la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
Aquesta obligació té caràcter d’obligació essencial als efectes de l’article 211.1 apartat f) de la
LCSP.
B) Condició especial d’execució de caràcter social
Atès que els serveis que es prestaran en aquest Acord marc es desenvolupen en un àmbit de
treballs intel·lectuals es vol fomentar que, si fos necessària contractació de nou personal, sigui
prioritàriament de col·lectius vulnerables.
Així mateix, en aplicació a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, el
contractista té l’obligació d’aplicar mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones i d’evitar l’assetjament sexual per raó de sexe.
Per la naturalesa de les tasques a desenvolupar en aquest Acord marc, també es proposa exigir
a les empreses adjudicatàries que adoptin mesures per afavorir la conciliació de la vida
personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte.
C) Condicions especials d’execució de caràcter ètic
D’altra banda, de conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’introdueix una condició especial
d’execució de caràcter ètic, tot preveient una sèrie d’obligacions com per exemple,
l’observança dels principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions
corresponents a les prestacions objecte dels contractes, la no realització accions que posin en
risc l’interès públic, etc.
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Nogensmenys, serà l’òrgan de contractació qui determini allò que consideri més adient en Dret.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Joana Ortega i Alemany
Directora General del CCDL
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