MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ
Contracte del servei de Redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de
Sant Celoni
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1. ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
Àrea de Medi Ambient i Territori.

2. DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:

Lluís Obach Martínez
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2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte
a) L’objecte del contracte consisteix en la redacció del Pla de Mobilitat del municipi de Sant
Celoni (en endavant PMUS), de conformitat amb les condicions i amb l’abast detallats en el
Plec de prescripcions tècniques, i el qual inclou:
- Redactar el PMUS, amb els estudis i les anàlisis prèvies que s’estimin necessàries,
definint el model de mobilitat per als diversos modes motoritzats i no motoritzats.
- Coordinar i desenvolupar les reunions amb tots els organismes implicats en la redacció
del mateix.
- Dur a terme els aforaments, enquestes i mesures necessàries per al desenvolupament
dels treballs.
- Proposar el programa de participació ciutadana corresponent i facilitar el suport tècnic pel
que fa als processos de participació ciutadana necessaris pel desenvolupament del Pla.
- Executar qualsevol treball, servei o gestió complementària no reflectits al present Plec, i
que siguin necessaris per al desenvolupament dels treballs.
b) Lots
No es divideix en lots atès que les prestacions tècniques que s’integren en l’objecte del
contracte, com són una diagnosi de la realitat de la mobilitat del municipi (que inclou fer un
estudi de camp amb els aforaments i enquestes corresponents) i un posterior anàlisis de
tots els resultats obtinguts, tenen caràcter complementari entre elles i es troben vinculades
entre sí configurant una unitat que necessita que hagi de ser coordinada per una sola
empresa que controli, coordini i supervisi internament tot el procés.
c) Codificació CPV:
71300000-1- Serveis d’enginyeria
71311200-3 – Serveis de consultoria en sistemes de transport
71313000-5 – Serveis de consultoria en enginyeria ambiental
71313100-6 – Serveis de consultoria en control del soroll
71356400-2 – Serveis de planificació tècnic
79320000- 3 - Serveis d’enquestes d’opinió pública
d) En aquesta contractació, únicament es regulen prestacions previstes en l’article 17 de la
LCSP corresponents a un contracte de serveis.
2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada:
Els municipis que estan obligats per Llei a tenir un PMUS són aquells que compleixen amb un
dels següents tres requeriments:
Llei de mobilitat 9/2003: municipis de més de 50.000 habitants i capital de comarca.
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-

Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona: municipis de més
de 20.000 habitants.

-

Decret 152/2007 de protecció de l’ambient: municipis que formen part de les zones de
protecció especial de l’ambient atmosfèric pels contaminants de diòxid de nitrogen i
partícules en suspensió.

La Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat estableix que els ajuntaments que hagin de prestar
el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers han d’elaborar i aprovar els plans de mobilitat
urbana. L’any 2019, d’acord amb les xifres d’IDESCAT, hi havia a Sant Celoni 17.904 habitants
empadronats. Amb aquesta xifra de població, i tenint en compte que el municipi no és capital de
comarca i que el municipi no està inclòs dintre de la zona de protecció especial de l’ambient

13/04/2021 Director de l'Àrea de Medi
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atmosfèric, Sant Celoni no té l’obligació d’elaborar un pla de mobilitat. No obstant, s’ha de tenir
present que un PMUS té per objecte establir els principis i objectius als quals ha de respondre
una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies. Es dirigeix a la
sostenibilitat i la seguretat i vol determinar els instruments necessaris perquè la societat
assoleixi aquests objectius garantint a tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans
sostenibles. A més, el fet de disposar d’un pla de mobilitat urbana aprovat per l’òrgan
competent constitueix sovint un requisit per poder accedir al cofinançament d’actuacions
subvencionables ja sigui a nivell autonòmic, estatal o europeu, en el marc del Programa
Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Per aquests motius,
tècnica i políticament, es veu la necessitat d’elaborar i disposar d’aquest estudi de mobilitat
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urbana.

2.3 Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:
El contracte és l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana que el Plec de Prescripcions Tècniques
redactat defineix com a necessàries per a assolir l’objectiu proposat per l’actual equip de
govern i per cobrir les necessitats municipals.

Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals propis per cobrir les
necessitats que es tracta de satisfer a través d’aquests serveis, es considera que la millor
manera de prestar-los és recórrer a l’experiència i organització d’una empresa especialitzada
en el sector.

2.5 Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació
En compliment del que s’estableix a la LCSP, aquesta contractació incorpora criteris socials
que es troben recollits a la clàusula de condicions especials d’execució
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3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

3.1 Responsable del contracte
Per tal de donar conformitat a la LCSP i per indicació de la Direcció de l’Àrea de Medi Ambient
Territori es nomenarà a la tècnica de l’Àrea, Raquel Ramos, com a responsable de l’execució de
les prestacions d’aquest contracte d’acord amb les competències que li atribueix l’article 62
d’aquest text.
3.2 Pressupost base de licitació i distribució en anualitats.
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3.2.1. Pressupost base de licitació sense IVA ................ .
IVA (21%) ..................
Pressupost Base de licitació Total ......................

28.893,80 €
6.067,70 €
34.961,49 € (iva inclòs)

3.2.2. El pressupost base de licitació es desglossa en els conceptes següents :
1 TREBALL DE CAMP
hores
1.1 Aforament manuals de vehicles
50
Aforaments automàtics de
1.2 vehicles
200
1.3. Aforaments manuals de vianants
25
1.4 Aforaments manuals de bicicletes
20
1.5 Rotacions d'aparcament
50
1.6 Inventaris vials
25
1.7 Mesures de velocitat de vehicles
25
Comptatge puja/baixa a transport
1.8 públic
50
Seguiment d'utilització de zones
1.9 CiD
10
1.10 Participació ciutadana
40
Enquesta telefònica model
1.11 EMEF(*)
300

3.1
3.2
3.3

2 TREBALLS D'OFICINA
Hores enginyer /autor del Pla
Hores tècnic especialista
Hores auxiliar/projectista

110
185
280

preu unit. import
19,68
984,00
5,33
19,68
19,68
19,68
19,68
19,68

1.066,00
492,00
393,60
984,00
492,00
492,00

19,68

984,00

19,68
31,16

196,80
1.246,40

12,99 3.897,00
SUBTOTAL
1 11.227,80
33,40 3.674,00
25,98 4.806,30
16,33 4.572,40
SUBTOTAL
2 13.052,70

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (1+2) 24.280,50
DESPESSES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL (19%)

4.613,30

Raquel Ramos Medina
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IVA (21%)

6.067,70

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
(AMB IVA) 34.961,49
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(*) L’ Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística oficial de
periodicitat anual des de l’any
2014, promoguda per l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM). Té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat
en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població resident a l’àmbit del
Sistema tarifari integrat de Barcelona, de 16 i més anys
Per a la determinació dels preus/hora d’oficina pressupostats, s’ha tingut en compte i s’ha
donat compliment a la resolució del 7 d’octubre de 2019, de la Dirección General de
Trabajo, per la que es registra i publica el XIX Conveni col·lectiu del sector d’empreses
d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics. S’han pres com a referència els següents sous
bruts anuals, tenint en consideració l’experiència i el perfil professional que es demanen al
Plec de Prescripcions Tècniques:

Enginyer superior/
Autor del PMUS
Tècnic especialista

45.000,00

Hores anuals
Preu (€) /
segons
hora
conveni
33%
1.792,00
33,40

35.000,00

33%

1.792,00

25,98

Delineant/projectista

22.000,00

33%

1.792,00

16,33

Perfil professional

Sou Brut
anual (€)

Seguretat
Social

Amb relació al pressupost base de licitació, es considera que el seu import és suficient
per poder abonar els salaris del personal que executarà el contracte d’acord amb les
condicions estipulades a l’esmentat conveni.
Per a la determinació del preus unitaris de les partides incloses en el capítol 2 de Treball
de camp, s’han calculat els descomposats tècnics de cada preu, tenint en consideració els
rendiments de cada un dels conceptes que hi intervenen, de la següent manera:

Treball de Camp

Preu/hora
Tècnic
Rendime
especialist nt
a

Aforaments manuals/
rotacions
aparcaments/inventaris/mesu
res velocitat/CiD/comptatge
Transport públic
Aforaments automàtics de
vehicles
Participació ciutadana
Enquesta telefònica

25,98
25,98
25,98
25,98

Preu/hor
a
Delinean Rendime
tnt
Projectist
a

Despese
s
Preu
Auxiliars
(€)/
(1% de
hora
la mà
d’obra)

0,50

16,33

0,40

0,19

19,68

0,14
0,68
0,50

16,33
16,34
16,34

0,10
0,80
0,00

0,05
0,31
0,13

5,33
31,16
12,99

Aquests preus unitaris proposats estan ajustats al valor estimat del mercat, s’han
contrastat amb preus unitaris d’empreses especialitzades en aquest sector, s’han
consultat les últimes licitacions que ha fet la Diputació de Barcelona per a la contractació
de la redacció de 7 plans de Mobilitat Urbana Sostenible (expedient.2019/0012676) i s’han
contrastat amb la informació facilitada per la Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
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de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, encarregada
d’elaborar i licitar els plecs tècnics municipals per a la redacció dels PMUS.
3.2.3. Distribució de les anualitats previstes:
Any 2021
40%
3.3

Any 2022
50%

Any 2023
10%

Consignació pressupostària

La despesa d’aquesta contractació es farà efectiva a càrrec de la partida d’inversió:
Classificació
05 Espai Públic
134A0 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS_ Protecció civil/ MOBILITAT
URBANA
60901 INVERSIONS REALS_ Inversió nova en infraestructures i béns
destinats a l’ús general_ Altres inversions noves en infraestructures i
béns destinats a l’ús general/Redacció pla de mobilitat
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Orgànica
Programa
Econòmica

3.4

Valor estimat

És el pressupost base de licitació. No es contemplen possibles modificacions ni pròrrogues
3.5 Durada i termini del contracte
3.5.1. Durada:
El contracte tindrà una durada màxima de DIVUIT (18) mesos a comptar des de la
signatura del contracte i es distribueix de la següent forma:
- Fase 1. Prediagnosi:
4 mesos
- Fase 2. Diagnosi:
3 mesos
- Fase 3. Propostes:
5 mesos
- Fase 4. Aprovació del PMUS: 6 mesos
Per al còmput de la durada del contracte, no es tindran en compte els períodes que
transcorrin en les següents situacions:
- Mentre no s’aportin les dades necessàries per a la redacció del treball, quan
aquestes hagin de ser facilitades per entitats locals, altres administracions
públiques o qualsevol entitat de dret públic.
- Durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per part de l’ens local
destinatari del treball.
Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar documentalment,
s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini d’execució, amb indicació de
si l’afectació és total o parcial; en aquest darrer cas fent constar la part dels treballs
suspesos.
El lliurament definitiu no serà efectiu fins obtenir el vistiplau de la Direcció del PMUS.

Raquel Ramos Medina
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Es contemplen dos moments de lliurament dels treballs, en el moment de l’aprovació inicial
i en el moment de l’aprovació definitiva (*). La documentació a lliurar en cada moment és
la següent:
Primer lliurament: Aprovació inicial: final de la fase III
- Dos (2) exemplars de la versió del PMUS per a aprovació inicial,
en suport digital (PDF i arxius editables/suport informàtic) i una en
paper.

13/04/2021 Director de l'Àrea de Medi
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Segon lliurament: Aprovació definitiva: final de la fase IV.
- Dos (2) exemplars del PMUS definitiu en suport digital (PDF i arxius
editables/suport informàtic).I una en paper.
- Llistats de dades que pel seu volum i a criteri de la Direcció de
l’estudi no s’hagin introduït dins l’annex corresponent.
- En general, tota la documentació complementària que s’ha fet servir
per a confeccionar el pla.
(*) Requisits establerts per a la tramitació dels PMUS en la legislació actual (Llei 9/2003):
• La Llei de Mobilitat determina que la iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de
mobilitat urbana correspon als ajuntaments. Per a l’aprovació del pla cal un informe
de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat corresponent o, en el cas que aquesta no hagi
estat constituïda, del departament de la Generalitat competent en matèria
d’infraestructures i serveis de transport. Aquest informe ha de confirmar la
coherència del pla amb els criteris i les orientacions establertes pel Pla director de
mobilitat.
3.6 Tramitació de l’expedient
Ordinària.
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3.7 Criteris per a l’adjudicació
D’acord a la LCSP, en els contractes de serveis de prestacions de caràcter intel·lectual, el preu
no podrà ser l’únic factor determinant de l’adjudicació i els criteris relacionats amb la qualitat
hauran de representar, com a mínim, el 51% de la puntuació assignable en la valoració de les
ofertes.
Atès l’anterior, s’ha seleccionat una pluralitat de criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica per al càlcul de la puntuació de les ofertes, amb l’objectiu de que els licitadors
puguin millorar les prestacions objecte del contracte.

12/04/2021 Tècnic de Territori 9

Aquests criteris, juntament amb la seva ponderació, s’indiquen a continuació:
Criteri
Preu
Millora experiència mitjans
personals
Millora Treball de camp

Ponderació
45%
40%

Tipus de criteri
Automàtic
Automàtic

15%

Automàtic

3.7.1. Preu
La puntuació màxima és de 45 punts.

Raquel Ramos Medina
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S’atorgaran 45 punts al licitador amb millor oferta econòmica i a la resta de licitadors de
forma proporcional per regla de tres simple:
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P = 45 x Bi / Bmàx
On:

Bmàx = Import de la baixa més gran en euros.
Bi = Import de la baixa de cada licitador en euros.
P = Punts atorgats a cada licitador.

Cal indicar que amb aquesta formula les ofertes que no millorin el tipus de sortida no
obtenen punts per l’oferta econòmica, essent la puntuació de 45 punts per a la Bmàx i de 0
punts per a les Bi que siguin zero.
3.7.2. Millora de l’experiència dels mitjans personals
La puntuació màxima és de 40 punts.

13/04/2021 Director de l'Àrea de Medi
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Es considera que la millora de l’experiència dels mitjans personals requerits millorarà la
qualitat del producte final.
Es puntuarà l’experiència en la redacció de plans de mobilitat de més de 15.000 hab, en
els últims 6 anys.
La millora de l’experiència de l’equip tècnic, per sobre de la mínima exigida a l’apartat
anterior, es valorarà de la següent forma:

Perfil

Lluís Obach Martínez

Especialista
en
planificació
de
la
mobilitat

Grau en enginyeria
civil, enginyeria de
camins canals i ports,
enginyeria industrial,
geografia, enginyeria
tècnica
d'obres
públiques o equivalent.

Grau en enginyeria
civil, enginyeria de
camins canals i ports,
enginyeria industrial,
geografia, enginyeria
tècnica
d'obres
públiques o equivalent.

Experiència
addicional
valorable
Experiència en redacció de
plans de mobilitat urbana de
municipis o agrupacions de
municipis de més de 15.000
habitants.

Nombre
d’estudi
s màxim

Puntuac
ió
màxim
a

4

8

4

8

2 punts per cada PMUS
addicional en el que hagi
participat
en
la
seva
redacció, fins a un màxim
de 8 punts.
Experiència en redacció de
plans de mobilitat urbana de
municipis o agrupacions de
municipis de més de 15.000
habitants.
2 punts per cada PMUS
addicional en el que hagi
participat
en
la
seva
redacció, fins a un màxim
de 8 punts.

Raquel Ramos Medina
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Direcció de
l’equip

Titulació requerida
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Especialista Grau en enginyeria
en SIG
i civil,
enginyeria
planifica
industrial,
ció
geografia,
ciències
urbana
ambientals, enginyeria
tècnica
d'obres
públiques,
o
equivalent

Lluís Obach Martínez
Raquel Ramos Medina

Signatura 1 de 2
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Especialista
en
avaluació
ambiental

Grau en
civil,
industrial,

enginyeria
enginyeria

geografia, ciències
ambientals, enginyeria
tècnica
d'obres
públiques, o
equivalent

Especialista Grau en sociología,
en
processos de politologia,
biología,
dinamització psicología,
ciutadana
ciéncies
educació
equivalen!

geografí
a,
ambiental
s,
social, o

Experiència en redacció de
plans de mobilitat urbana de
municipis o agrupacions de
municipis de més de 15.000
habitants.

4

8

4

8

4

8

2 punts per cada PMUS en
el que hagi participat en la
seva redacció, fins a un
màxim de 8 punts.
Experiència en redacció de
plans de mobilitat urbana de
municipis o agrupacions de
municipis de més de 15.000
habitants.
2 punts per cada PMUS en
el que hagi participat en la
seva redacció, fins a un
màxim de 8 punts.
Experiencia en processos de
participació ciutadana
associats
a un..p. la de mobilitat urbana
de
munic1p1s o agrupacions
de
municipis de més de 15.000
habitants.
2 punts per cada procés de
participació ciutadana
associat a
un PMUS de més de 15.000
habitants que hagi
dinamitzat,
fins a un maxim de 8 punts.

La descripció de l’acreditació de les millores de l’equip tècnic assignat, per sobre del mínim
exigit, es realitzarà de la següent manera:
a) Especialista en direcció de l’equip: treballs de redacció de plans de mobilitat
urbana sostenible de municipis o agrupacions de municipis de més de 15.000 hab, en els
últims 6 anys:
Títol
treball

Any
realització

Ens
contractant

Número
habitants

b) Especialista en planificació de la mobilitat: treballs de redacció de plans de mobilitat
urbana sostenible de municipis o agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants,
en els últims 6 anys:
Títol

Any

Ens

Número
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treball

realització

contractant

habitants

c) Especialista en SIG i planificació urbana: treballs de redacció de plans de mobilitat
urbana sostenible de municipis o agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants,
en els últims 6 anys:
Títol
treball

Any
realització

Ens
contractant

Número
habitants

Lluís Obach Martínez
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d) Especialista en avaluació ambiental: treballs d’avaluació ambiental de plans de
mobilitat urbana sostenible de municipis o agrupacions de municipis de més de 15.000
habitants, en els últims 6 anys :
Títol
treball

Any
realització

Ens
contractant

Número
habitants

e) Especialista en processos de dinamització ciutadana: treballs de dinamització de
processos de participació ciutadana de plans de mobilitat urbana sostenible de municipis o
agrupacions de municipis de més de15.000 habitants, en els últims 6 anys:
Títol treball

Any
realització

Ens contractant

Número
habitants

3.7.3. Millora Treball de camp
L’ampliació del treball de camp respecte als mínims exigits als Plec de prescripcions
tècniques (PPT) del concurs ha de possibilitar la millora de la prestació del servei.
La puntuació màxima és de 15 punts.
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Es desglossa amb la puntuació descrita a la taula següent:

Treball de camp
Millora de punts d’aforament direccionals de vehicles: 0,5 punts per
cada intersecció (4h) fins a un màxim de 5 punts.
Millora de punts d’aforament automàtic de secció de vehicles: 0,5
punts per cada aforador automàtic (24h) fins a un màxim de 5 punts.
Millora de zones de rotació d’aparcament diürn: 1 punt per cada zona
(mínim 150 places/zona) fins a un màxim de 5 punts.

Puntuació
5 punts
5 punts
5 punts

Raquel Ramos Medina
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En compliment del que s’estableix a l’article 74 de la LCSP, els empresaris han d’acreditar que
disposen de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i tècnica o professional
que es determinin per l’òrgan de contractació.
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la licitació
s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i,
alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques
particulars (en endavant, PPTP) i del PCAP.
3.8.1. Solvència econòmica i financera

13/04/2021 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

El licitador haurà d’acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant declaració
relativa a la xifra de negocis global en l’àmbit objecte del contracte que, com a mínim, ha
de ser igual al valor estimat del contracte i referida al major volum de negocis dels tres
darrers anys.
Alternativament, en compliment del que s’estableix a l’article 87.3.b de la LCSP, el
licitador podrà acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant la disposició d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import mínim i no inferior al
valor estimat del contracte, així com aportació del compromís de la seva renovació o
pròrroga que garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota l’execució del
contracte.
Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui a la seva oferta
un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança
exigida.
3.8.2. Solvència tècnica o professional

Lluís Obach Martínez
Raquel Ramos Medina
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El licitador haurà d’acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant els
següents dos apartats:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels últims tres (3) anys,
l’import anual acumulat dels quals a l’any de major execució sigui igual o superior al
70% del pressupost de licitació. Per tant, les quantitats a justificar seran les
següents:
Import mínim (iva exclòs)
20.225,66 €

Import mínim (iva inclòs)
24.473,04 €

En la relació, s’indicarà l’objecte del contracte, l’import, la data i el destinatari, públic
o privat, signada pel representant legal de l’empresa.
Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats
per l'òrgan competent, de l’ens públic
S’exclou la possibilitat que el servei hagi estat contractat per un ens privat atès que
els PMUS només poden ser encomanats per una administració.
b) Un equip directiu de treball amb les titulacions acadèmiques i professionals
següents:
1. Direcció de l’equip. Haurà de tenir alguna de les titulacions següents: grau en
enginyeria civil, enginyeria de camins canals i ports, enginyeria industrial, geografia,
enginyeria tècnica d'obres públiques o equivalent.
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2. Especialista en planificació de la mobilitat. Haurà de tenir alguna de les
titulacions següents: grau en enginyeria civil, enginyeria de camins canals i ports,
enginyeria industrial, geografia, enginyeria tècnica d'obres públiques, o equivalent.
En cas d’'empreses de nova creació (entenent com a tal, aquelles amb antiguitat inferior
a 5 anys), cosa que també haurà d'acreditar, es donarà compliment a l’article 90.4 de la
LCSP i per tant, l’apartat a) no serà d’aplicació i només hauran d’acreditar la seva
solvència tècnica donant compliment a l’apartat b).
3.8.2.1. Mitjans personals a adscriure a l’execució del contracte

Lluís Obach Martínez
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El licitador, mitjançant l’aportació d’ una Declaració Responsable signada, haurà de
comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte els mitjans descrits a l’apartat 3.25
d’aquesta memòria justificativa d contractació.
3.9 Mesa de contractació.
Membres
Vocals

Titulars
Raquel Ramos
Lluís Obach Martínez

Suplents
Jordi Camps Guarch
Jaume Coris Veray

3.10 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
En aquesta contractació amb més d’un criteri d’adjudicació, es consideraran ofertes
anormalment baixes aquelles que de forma conjunta compleixin les següents
condicions:


Quant a criteri “Preu” per determinar si les ofertes contenen valors anormals o
desproporcionats s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, respecte al criteri d’adjudicació núm.
1.



Quant a la resta de criteris, quan s’hagi obtingut una puntuació total superior a
35 punts.

3.11 Autorització de variants.

12/04/2021 Tècnic de Territori 9

No s’admeten variants o millores en les ofertes presentades.
3.12 Garanties exigibles
Garantia provisional: no s’ha de sol·licitar garantia provisional.
Garantia definitiva: serà del 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
En aquesta contractació, no s’ha previst cap termini de garantia, atès que la prestació del
servei s’esgota amb la liquidació del contracte.
3.13 Drets i obligacions específiques del contractista

Raquel Ramos Medina

Signatura 1 de 2

A més de les obligacions generals establertes en LCSP, el contractista està obligat a:
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Subscriure una assegurança que cobreixi qualsevol responsabilitat civil derivada del
contracte, per un import igual o superior al valor estimat del contracte.

3.14 Lloc de lliurament
No s’escau indicar lloc de lliurament.
3.15 Condicions especials d’execució del contracte
En compliment de l’article 202.2 de la LCSP l’adjudicatari ha de complir amb la següent
condició especial d’execució:

Lluís Obach Martínez
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Tot el paper utilitzat durant la realització del contracte serà de fabricació amb materials
reciclats. Es verificarà que la documentació lliurada a l’Ajuntament, a cada un dels dos
lliuraments previstos, es faci en paper reciclat.

3.16 Obligacions essencials
Segons l’article 76 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el compromís d’adscripció d’aquest
equip de treball format per 5 persones (apartat 3.26 d’aquesta memòria), tindrà el caràcter
d’obligació essencial del contracte als efectes que preveu l’article 211 i, per tant, en cas
d’incompliment, pot ser causa de resolució del contracte.
3.17 Forma de pagament
La forma de pagament serà la següent, un cop finalitzada i validada cada una de les fases:
- Fase 1. Prediagnosi:
- Fase 2. Diagnosi:
- Fase 3. Propostes:
- Fase 4. Aprovació del PMUS:

20 %
40 %
30 %
10 %

3.18 Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència
En compliment del que s’estableix a la LCSP. No procedeix la revisió de preus.
3.19 Causes especials de resolució del contracte
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No hi ha causes especials de resolució del contracte a més de les previstes legalment.
3.20 Supòsits en que els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució
No és aplicable a aquest contracte.
3.21 Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o justificació
de la seva no necessitat
La recepció del contracte es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 243 del LCSP.

Raquel Ramos Medina

Signatura 1 de 2

3.22 Penalitzacions

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d8e9a6d677f0478396e7714f1ad7885a001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Quan el contractista incorri en demora respecte als compliments dels terminis totals i parcials
per causes imputables a ell, l’administració podrà optar indistintament per la resolució del
contracte o per la imposició de penalitats diàries en proporció de 1 Euro per 1000 Euros de
preu de contracte.
Per incompliment de les condicions especials d’execució, dels criteris d’adjudicació o de les
obligacions a què es refereix l’article 201 LCSP així com per compliment defectuós.
Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que,
motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En
aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La
reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.
3.23 Cessió

13/04/2021 Director de l'Àrea de Medi
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No es preveu la cessió del contracte perquè les qualitats tècniques i personals del cedent són
determinants per a l’adjudicació del contracte.
3.24 Subcontractació
La subcontractació de part de les obres es podrà realitzar d’acord amb el que disposa l’article
215 del LCSP’17.
Els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar,
assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions
de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi d’encomanar la
realització.

Lluís Obach Martínez

El licitador adscriurà a l’execució del contracte un equip de treball que sigui suficient i que, com
a mínim, s’ha de comprendre dels següents 5 membres:
1. Direcció de l’equip, Haurà de tenir un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector del planejament de la mobilitat
(plans de mobilitat i estudis específics de les temàtiques següents: xarxa viària,
transport públic, xarxa vianants i ciclistes, regulació aparcament, senyalització i
seguretat viària, etc.), en els darrers 6 anys.
- Haver dirigit, com a mínim, de 2 plans de mobilitat urbana de municipis o agrupacions
de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se similars a l’objecte del
contracte.
La persona encarregada de la direcció de l’equip serà el contacte amb l’Administració i
assistirà a totes les reunions amb l’Administració.
.
2. Especialista en planificació de la mobilitat, Haurà de tenir un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable dins del sector del planejament de la mobilitat
(plans de mobilitat i estudis específics de les temàtiques següents: xarxa viària,
transport públic, xarxa vianants i ciclistes, regulació aparcament, senyalització i
seguretat viària, etc.), en els darrers 6 anys.

Raquel Ramos Medina
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3.25 Compromís d’adscripció de mitjans
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- I haver participat, com a mínim, en la redacció de 1 pla de mobilitat urbana de
municipis o agrupacions de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se
similars a l’objecte del contracte.
3. Especialista en SIG i planejament urbà, Haurà de tenir alguna de les titulacions
següents: grau en enginyeria civil, enginyeria industrial, geografia, ciències ambientals,
enginyeria tècnica d'obres públiques o equivalent amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable en la utilització de sistemes d'informació geogràfica
i en planejament urbà, en els darrers 6 anys.
- I haver participat, com a mínim, en l’elaboració de 1 pla de mobilitat urbana d’un
municipi o agrupació de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se similar
a l’objecte del contracte.

13/04/2021 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

4. Especialista en avaluació ambiental, Haurà de tenir alguna de les titulacions
següents: grau en enginyeria civil, enginyeria industrial, geografia, ciències ambientals,
enginyeria tècnica d'obres públiques o equivalent amb un mínim de:
- 3 anys d'experiència demostrable en l’avaluació ambiental de plans i programes, en
els darrers 6 anys.
- I haver participat, com a mínim, en l’avaluació ambiental de 1 pla de mobilitat urbana
d’un municipi o agrupació de municipis de més de 15.000 habitants, al considerar-se
similar a l’objecte del contracte.
5. Eespecialista en dinamització de processos de participació ciutadana, Haurà de
tenir alguna de les titulacions següents: grau en sociologia, politologia, biologia,
psicologia, geografia, ciències ambientals, educació social, o equivalent amb un mínim
de:

Lluís Obach Martínez
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- 3 anys d'experiència demostrable en dinamització de processos de participació
ciutadana associat a un PMUS, en els darrers 6 anys.
- I haver participat, com a mínim, en un procés de participació ciutadana de 1 pla de
mobilitat urbana d’un municipi o agrupació de municipis de més de 15.000 habitants, al
considerar-se similar a l’objecte del contracte.
Aquest equip de treball forma l’equip redactor del pla i els seus membres no podran figurar
en més d’una àrea. Els diversos perfils requerits no podran recaure en una única persona,
encara que aquesta acumuli les diferents titulacions requerides.
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El perfil professional dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte es justificarà
mitjançant:
- La titulació acadèmica original o compulsada i currículum signat per part de tots els
membres de l’equip de treball.
- Els certificats corresponents acreditatius de l’experiència (indicant objecte, import,
dates i destinatari).
Segons l’article 76 de la Llei de Contractes del Sector Públic, aquest compromís d’adscripció
d’aquest equip de treball format per 5 persones, tindrà el caràcter d’obligació essencial del
contracte als efectes que preveu l’article 211 i, per tant, en cas d’incompliment, pot ser
causa de resolució del contracte.

Raquel Ramos Medina
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L’Ajuntament podrà ordenar justificadament la substitució dels membres de l’equip redactor
del pla per altres que compleixin també el requisits establerts en aquest apartat, quedant
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obligat l’adjudicatari a atendre aquesta petició en el termini de dues setmanes des de que se
li notifiqui.
S’admet l’acreditació de l’experiència mínima en un període de 6 anys, per afavorir la
competència ja que en els darrers anys no son tants els instruments d’aquest tipus que
s’han redactat.

3.26 Modificacions de contracte
No es preveuen modificacions de contracte.
3.27 Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes.

Signatura 2 de 2

Lluís Obach Martínez
Raquel Ramos Medina

Sant Celoni, a data de signatura electrònica

Raquel Ramos
Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient

Vist-i-plau
Lluís Obach
Director de l’Àrea de Medi Ambient

12/04/2021 Tècnic de Territori 9
Signatura 1 de 2

13/04/2021 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

En cas d’empat entre diversos licitadors en l’oferta més avantatjosa es seguiran els criteris de
desempat que s’especifiquen a la LCSP.
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