MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ
1. Memòria Justificativa del procediment de Contractació dels serveis de
redacció del projecte de construcció del sistema de sanejament del nucli de la
Canonja així com la direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut.
2.- DETERMINACIÓ
CONTRACTACIÓ:

DE

L’OBJECTE,

NECESSITAT

I

MOTIUS

DE

LA

2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte:
a) Descripció:
L'objecte del contracte consisteix en els serveis de redacció del projecte de
construcció del sistema de sanejament del nucli de la Canonja així com la
direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut.
El contracte inclou les següents tasques:
Redacció del projecte.
Direcció de les obres.
Coordinació de Seguretat i Salut.
b) Lots:
Aquest contracte no es divideix en lots atès que tots els serveis del contracte
tenen relació entre sí i es gestionaran de forma més eficient amb un model de
proveïdor únic.
c) Codificació:
El codi de la CPV (Vocabulari Comú dels Contractes Públics) corresponent a
aquest contracte és el següent:

2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada i Idoneïtat de
l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:
L’article 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en
d’endavant LLRBRL), que atribueix al municipi les competències entre d’altres
d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram.
Des de la segregació i creació de la Canonja com a municipi independent l’any 2010,
aquest Ajuntament està realitzant les actuacions pertinents per tal de disposar d’un
sistema de tractament i depuració de els aigües residuals.
Amb aquesta finalitat es van realitzar les següents actuacions que es configuren com a
antecedents de la present contractació:
En data 25 de setembre de 2014, el ple municipal acorda aprovar el conveni entre
l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de la Canonja per a la redacció del
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Codi CPV: 71240000-2: Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació.

projecte, construcció i explotació del sanejament en alta del nucli de la Canonja.
Aquest conveni, preveu les condicions en què es durà a terme la redacció del projecte
constructiu, execució, explotació i gestió de l’actuació “sanejament del nucli de la
Canonja”, que forma part de l’actuació codi PM 12.1.01.0001, amb id. 25.018, prevista
al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005), tenint
com a actuacions derivades la redacció del projecte d’obra relatiu a la connexió del
nucli de la Canonja a l’estació depuradora d’aigües residuals de l’empresa química
BASF Española S.L. pel tractament de les seves aigües residuals urbanes, l’execució
i la direcció de les obres i l’explotació de les instal·lacions i la gestió del sistema de
sanejament. El conveni es va signar el dia 16 de desembre de 2014.
En virtut de les previsions d’aquest conveni, i en execució del mateix, la Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament va iniciar en data 19 de setembre de 2016, la
tramitació del contracte de servei de redacció del projecte, direcció de les obres i
coordinació de seguretat i salut, del sistema de sanejament en alta del nucli de la
Canonja.
Desprès de la tramitació pertinent, en data 1 de febrer de 2017, es va formalitzar el
contracte amb l’empresa adjudicatària.
L’adjudicatària va redactar el projecte bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i salut, del
sanejament en alta, del nucli de la Canonja, i el va entregar a l’Ajuntament, presentant,
per aquesta prestació la corresponent factura al mes de maig de 2017.
Una vegada es disposava del projecte redactat, es va detectar la impossibilitat material
d’executar les actuacions previstes al conveni.

A data d’avui, i desprès d’estudiar les diferents alternatives tècniques, mitjançant el
present contracte es pretén donar compliment al nou conveni entre l’Agència Catalana
de l’Aigua, i els Ajuntaments de Tarragona i la Canonja per a la redacció del projecte
constructiu de sanejament en Alta del nucli de la Canonja, signat pels diferents
intervinents entre els dies 28 de juliol de 2020 i 5 d’agost de 2020. En el citat conveni
es va establir el marc de col·laboració entre les entitats intervinents i les condicions en
les que es durà a terme l’execució i el finançament dels treballs per a la redacció de
l’esmentat projecte constructiu.
En la clàusula cinquena s’estableix que l’Ajuntament de la Canonja redactarà el
projecte constructiu mitjançant la tramitació dels expedients de contractació de les
obres i serveis necessaris d’acord amb els principis essencials i els procediments
ordinaris establerts a la legislació aplicable a la contractació administrativa.
Per últim, en execució del conveni abans citat, es va signar el conveni de cooperació
entre els Ajuntaments de Tarragona i la Canonja per la redacció del Projecte
constructiu del “sanejament del nucli de la Canonja” i posterior licitació i execució de
les obres, signat entre els intervinents entre els dies 3 de desembre de 2021 i 10 de
gener de 2022.
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Per acord del Ple de data 4 de desembre de 2019, es va extingir el Conveni formalitzat
en data 16 de desembre de 2014 amb l’Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció
del projecte, construcció i explotació del sanejament en alta del nucli de la Canonja,
per impossibilitat d’assolir l’objecte del mateix.

De tot l’anterior, es desprèn, com a obligació derivada del conveni perfeccionat el dia 5
d’agost de 2020, la necessitat de tramitar la present contractació pública de serveis. A
més a més de l’anterior, l’arquitecte municipal ha emès informe d’insuficiència de
mitjans per justificar també la seva contractació.
3.- ASPECTES GENERALS QUE ES PREVEUEN EN EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:
3.- Responsable del contracte:
Les facultats del responsable del contracte seran exercides per l’arquitecte municipal.
4.- Aspectes econòmics del contracte:
4.1 Preu del contracte.
El preu del contracte es fixa en la quantitat de 86.515 € IVA inclòs, per la durada total
del contracte.
4.2 Valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 85.800 € (IVA exclòs), tenint en
compte el valor de les possibles modificacions del contracte pel 20% del preu originari
del contracte, d’acord amb el següent desglossament:
Preu del contracte (16 mesos de durada):......................................71.500 € (sense IVA)
Possibilitat de modificacions del contracte (20%):..........................14.300 € (sense IVA)
TOTAL:.......................................................................................... 85.800 € (Sense IVA)
4.3 Pressupost base de licitació.

Preu total del contracte (16 mesos):...............................................86.515 € (sense IVA)
Redacció del projecte constructiu:..................................................50.000 € (sense IVA)
Direcció de les obres i Coordinació de Seguretat i Salut:...............21.500 € (sense IVA)
IVA:................................................................................................15.015 € (sense IVA)
4.4. El sistema de determinació de preus ha estat:
-

Components de la prestació.

5.- Consignació pressupostària i distribució en anualitats:
La despesa es finançarà es a càrrec del Conveni perfeccionat en data 5 d’agost de
2020 entre l’Agencia Catalana de l’Aigua i els Ajuntaments de Tarragona i la Canonja
per a la redacció del projecte constructiu de sanejament en alta del nucli de la
Canonja.
Conforme a la disposició addicional tercera de la LCSP, es podran tramitar
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D’acord amb l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 86.515 € (IVA
inclòs), tenint en compte el següent desglossament:

anticipadament els contractes en que el finançament depengui d’una subvenció
sol·licitada a una altra entitat pública o privada, sotmetent l’adjudicació a la condició
suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte
corresponent.
6.- Terminis d’execució:
Es preveu un termini de durada del contracte de 16 mesos amb el següent
desglossament:





Estudi previ alternatives: 2 mesos
Redacció del projecte executiu: 2 mesos
Direcció de les obres: 12 mesos.
Termini de garantia: d’acord amb el contracte d’obres.

En cas de prorrogar-se el contracte d’execució de les obres, es prorrogarà pel mateix
termini les tasques de direcció i de coordinació de Seguretat i Salut de l’obra, fins a la
finalització de les obres.
7.- Tramitació de l’expedient:
Ordinària i procediment obert.
8.- Criteris per a l’adjudicació:
Criteris de valoració no automàtics:
Memòria tècnica ................................................................................. fins a 25 punts

-

Descripció de la metodologia per la redacció del projecte ......... fins a 7,5
punts.
Coneixement de l’entorn i anàlisi de preexistències .............................. fins a
7,5 punts
Descripció de la metodologia per dur a terme la direcció d’obra ..... fins a 5
punts.
Particularitats de les tasques a realitzar en matèria de Seguretat i salut ..... fins
a 3 punts.
Millores de la memòria final de l’obra ........ fins a 2 punts.

Experiència professional en entorns industrials complexes ........... fins a 25 punts
Per cada treball dels membres de l’equip ofert de més dels exigits com a solvència
tècnica que siguin en entorns industrials complexes s’atorgaran 5 punts, fins arribar al
màxim de 25 punts.
Entenen que un entorn industrial complex, es un entorn o infraestructura amb una
elevada concurrència de serveis soterrats i instal·lacions afectades, entre els quals
estan aquelles pròpies d’un polígon químic, similar a l’existent a la Canonja.
Per a la valoració d’aquest criteri, s’haurà d’aportar una declaració en la constin les
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Els licitadors/es hauran de presentar una memòria tècnica respecte de la qual es
valoraran els següent apartats:

dades dels treballs i del nom del membres de l’equip que els han realitzat.
En la fase de requeriment de documentació s’hauran d’aportar els certificats
corresponents dels treballs efectuats.
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent. Si s’escau,
aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest,
o a manca d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.
Y la relació dels membres de l’equip ofert en aquesta licitació amb els treballs
presentats per a la seva valoració.
Criteris de valoració automàtics:
Oferta econòmica ................................................................................. fins a 45 punts
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà la màxima
puntuació. Les ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Oe
P= -------- x 45
Ov
On:
P= Puntuació
Ov= Oferta que es valora
Oe= Oferta més econòmica

En cas que l’empresa adjudicatària ofereixi realitzar dues visites setmanals de la
Direcció d’Obra, s’atorgaran 5 punts.
9.- Documentació acreditativa de la solvència:
La solvència econòmica i financera
Criteri: Volum anual de negocis dels últims tres anys.
Mínim: 107.250 €.
Mitja d'acreditació: La inscripció en els Registres Oficials de Licitadors estatal o
autonòmics serviran com a mitja per acreditar la informació que hi consti en cas
contrari s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals
no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
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Increment del nombre de visites setmanals de la Direcció d’Obra en fase
d’execució................................................................................................fins a 5 punts.

Mercantil.
La solvència tècnica i professional:
De l’empresa:
Criteri: Experiència en la prestació de serveis de redacció d’obra, direcció d’obra i
coordinació de Seguretat i Salut similars als que constitueixen l'objecte del present
contracte en el curs dels últims tres anys.
Mínim: Realització d’un mínim de:
-

2 treballs de redacció de projectes similars al de l’objecte del contracte per un
import igual o superior a 30.000 € cadascun.
2 treballs de direcció d’obres de projectes similars al de l’objecte del contracte
per un import igual o superior a 15.000 € cadascun.
2 treballs de coordinació de seguretat i salut similars al de l’objecte del
contracte d’un import igual o superior a 5.000 € cadascun.

Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que
constitueixen l'objecte del contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim
s'atendrà al grup i subgrup de classificació al qual pertanyen uns i altres, i en els altres
casos a la coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius codis CPV.
Mitjà d'acreditació: S’acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs
realitzats del mateix tipus o naturalesa en els últims tres anys que inclogui imports,
dates i destinatari.

Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest,
o a manca d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.
De l’equip de treball
Criteri 1: El licitador/a o candidat/a haurà d’acreditar que l’equip de treball format per
un mínim de dues persones, (la figura del coordinador de seguretat i salut ha de ser
diferent de la del redactor i director de les obres) estan en possessió dels següents
títols acadèmics:
-

Per al redactor del projecte: Un Enginyer de Camins, Canals i Ports i
col·legiació oficial corresponent.

-

Per a la Director de les obres: Un Enginyer de Camins, Canals i Ports i
col·legiació oficial corresponent.

-

Per a al Coordinació de seguretat i salut: Un arquitecte superior, arquitecte
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Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent. Si s’escau,
aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.

tècnic, enginyer o enginyer tècnic amb la titulació i col·legiació oficial
corresponent i en possessió de la titulació de tècnic de prevenció de riscos
laborals.
Mitjà d'acreditació: S’acreditarà mitjançant còpia dels títols acadèmics i professionals
dels tècnics participants en l’execució del contracte.
Criteri 2: Els membres de l’equip de treball han d’acreditar disposar d’experiència en
la realització de treballs similars al del objecte del contracte.
Mínim: Realització d’un mínim de:
-

El membre de l’equip encarregat de la redacció del projecte haurà d’acreditar la
realització de 2 treballs de redacció de projecte similars al de l’objecte del
contracte per un import igual o superior a 30.000 € cadascun.
El membre de l’equip encarregat de la direcció de les obres haurà d’acreditar la
realització de 2 treballs de direcció d’obres de projectes similars al de l’objecte
del contracte per un import igual o superior a 15.000 € cadascun.
El membre de l’equip encarregat de la coordinació de seguretat i salut haurà
d’acreditar la realització de 2 treballs de coordinació de Seguretat i salut
similars al de l’objecte del contracte d’un import igual o superior a 5.000 €
cadascun.

Mitjà d'acreditació: S’acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs
realitzats del mateix tipus o naturalesa en els últims tres anys que inclogui imports,
dates i destinatari.

Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest,
o a manca d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.
10.- Ús de mitjans electrònics.
La presentació d’ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant mitjans
electrònics, de conformitat amb els requisits establerts a la Disposició Addicional
15ena de la LCSP mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la plataforma de
Serveis de Contractació de Catalunya.
11.- Mesa de contractació:
La Mesa de contractació estarà formada per les persones següents:
President:

- El Sr. Roc Muñoz Martínez, Alcalde.

Vocals:

- El Sr. Marc Brufau Cochs, secretari de l’Ajuntament
- El Sr. Josep Rofes Llorens, Interventor municipal
- El Sr. Miquel Orellana Gavaldà, arquitecte municipal.
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Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent. Si s’escau,
aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.

Secretari de la Mesa: - Sr. Sergi Parera Buch, Tècnic mig administratiu
d'urbanisme.
Els membres de la mesa de contractació podran ser substituïts per les persones que
legalment els substitueixin en les seves funcions. Específicament es preveu que el Sr.
Josep Rofes Llorens, interventor municipal pugui ser substituït en les seves funcions
pel Sr. Francisco José Pueyo Gracia, secretari-interventor del SAM de la Diputació de
Tarragona, en cas d’impossibilitat del primer d’assistir a les sessions de les meses de
contractació.
12- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:
Quan en aplicació dels paràmetres establerts a l’art. 85 del RGLCAP al preu del
contracte, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als
licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una
justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta
en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en
l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen 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.
13.- Autorització de variants:
No s’admeten variants.
14.- Garanties exigibles:

En cas que l’empresa adjudicatària hagi presentat una oferta que contingui valors
considerats anormalment baixos o desproporcionats, s’exigirà una garantia del 10%
del preu d’adjudicació (IVA exclòs).
15.- Drets i obligacions específiques del contractista:
Les obligacions que s’han d’imposar al contractista son les que, ordinàriament, es
preveuen per a tot tipus de contracte administratiu de serveis en la normativa de
contractes del sector públic, així com qualsevol altre que pugui exigir la normativa
d’aplicació.
16.- Condicions especials d’execució del contracte:
S’estableix com a condicions especials d’execució les obligacions socials, laborals i les
obligacions amb els subcontractistes i subministradors que es detallaran al plec de
clàusules administratives, d’acord amb l’establert a l’article 202.1 LCSP.
17.- Forma de pagament:
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis o treballs
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No s’exigeix garantia provisional i la definitiva haurà de fixar-se en els termes generals
i ordinaris que la Llei de Contractes preveu per a tot procediment de contractació i que
es preveuen en els Plecs administratius.

realitzats de conformitat amb l’Administració.
18.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència:
No procedeix la revisió de preus.
19.- Termini de garantia de la prestació contractada o justificació de la seva no
necessitat:
El termini de garantia finalitzarà un cop finalitzi el termini de garantia de les obres i
s’emeti l’informe corresponent a la devolució de la garantia de les obres.
20.- Penalitzacions:
Procedeix imposar les següents penalitzacions
- Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de
les condicions especials d'execució establerts en aquest plec de clàusules particulars.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri
que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte
no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà
per la penalització corresponent.

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva
d'entre el 5% i el 10% del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat
i reincidència.
En relació a l’incompliment dels terminis de lliurament oferts o els establerts en aquest
plec, s’aplicarà una penalitat de 10% sobre el preu de l’encàrrec.
En el cas d’incompliment reiterat en els terminis de lliuraments en 3 o més vegades,
podrà comportar una sanció equivalent al 25% de l’import màxim adjudicat o la
resolució del contracte.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.
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Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les
penalitats coercitives de fins al 10% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada
infracció i/o dia d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe
en la comissió de la infracció.

21.- Subcontractació:
Si S’admet la subcontractació en els termes de l’article 215 de la Llei de contractes del
sector públic. Cal tenir en compte el previst a la clàusula 23 pel que fa als requisits de
la subcontractació i el règim de pagament a subcontractistes, així com les penalitats
pel seu incompliment.
22.- Cessió:
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència
que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar
degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una
causa de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
23.- Compromís d’adscripció de mitjans:
S’hauran d’adscriure a l’execució del contracte les persones que s’hagin ofert com a
membres de l’equip de treball que s’hagin valorat per a l’obtenció de la puntuació de
l’oferta.
24.- Modificacions de contracte:

Condicions: Que per raons objectives durant l’execució de l’obra es detecti la
necessitat de redactar una modificació del projecte.
Abast i límits: Les modificacions previstes podran esser tant a l’alça com a la baixa i en
el seu conjunt no podran superar un increment acumulat del 20% del preu inicial del
contracte a l’alça o un decrement acumulat del 20% a la baixa.
Procediment: El responsable del contracte remetrà als serveis administratius la
proposta de modificació on es justifiqui la concurrència de les condicions i abast i límit
abans descrit.
Caldrà donar audiència al contractista pel termini de tres dies hàbils. Es podrà
prescindir d’aquest tràmit d’audiència en cas que l’adjudicatari hagi manifestat la seva
conformitat.
Els serveis administratius, un cop fiscalitzada, sotmetrà la proposta a l’òrgan de
contractació per tal que resolgui. Un cop adoptat l’acord es comunicarà al responsable
del contracte i a l’empresa adjudicatària, per tal que procedeixi al reajustament de la
garantia, si s’escau i a la formalització del contracte, moment fins el qual no tindrà
vigència la modificació.

Codi Validació: 936SJYAGPHEN72PZJ459Q59KW | Verificació: https://lacanonja.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 11

Es preveuen modificacions de contracte de fins al 20% de l’import de licitació, sense
perjudici de modificacions per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable, que s’hauran de justificar en l’expedient.

25.- Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes:
1r.- En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses
segons la ponderació establerta en els criteris d’adjudicació d’aquest plec, tindrà
preferència en l’adjudicació les proposicions presentades per aquelles empreses que,
al venciment del termini de presentació d’ofertes, tinguin a la seva plantilla un
percentatge de treballadors discapacitats superior al 2%.
En cas que vàries empreses licitadores de les que hagin empatat tinguin relació laboral
amb persones amb discapacitat, tindrà preferència aquella que disposi d’un major
nombre de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla (art. 14 7 LCSP).
2n.- Així mateix tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició
presentada per l’empresa que, no estant obligada per llei, disposi de pla d’igualtat o bé
aquella empresa que disposi del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria
d’igualtat a què fa referència l’art. 35 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes (DOGC 6919 de 23.7.2015).
En cas que l’empresa hagi ofert algun d’aquests criteris socials, tindran la consideració
de condició especial d’execució, atribuint-los el caràcter d’obligació essencial del
contracte als efectes assenyalats en l’article 211.f) de la LCSP.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest
apartat l’han d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no
amb caràcter previ.
L’Alcalde,
Roc Muñoz Martínez,
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