CONTRACTE DE SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC I URBANÍSTIC PER DIFERENTS ESTUDIS DE
SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L.

Girona, 8 d’abril de 2019

REUNITS
D’una part el senyor Estanis Vayreda i Puigvert, amb DNI 46672051‐Z, actuant en nom i
representació de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant SUMAR,
amb CIF B55023832, i domicili social al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís
Monturiol, Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta de 17003 Girona, en qualitat de Director
General i en virtut de les facultats que li són atribuïdes per l’escriptura de poders subscrita en data
9 de desembre de 2008 davant el Notari de la ciutat de Salt, el Sr. Vicente Casellas.
I de l’altra, el senyor Albert Vitaller Santiro, amb DNI 46124301D, actuant en nom i representació
de VITALLER AQUITECTURA, S.L., amb CIF núm. B64687882, i domicili social al carrer Travessera de
les Corts 230, ent. 2a, en qualitat d’administrador únic i en virtut de les facultats que li són
atribuïdes per l’escriptura de constitució de la societat en data 2 d’octubre de 20 davant el notari
que fou de Barcelona, el Sr. Ignacio C. Permanyer Casas.

INTERVENEN
Ambdues parts en l’exercici de les seves funcions legalment atribuïdes i reconeixent‐se
recíprocament la capacitat legal necessària per obligar‐se en els termes d’aquest document,

MANIFESTEN
1. Que, mitjançant resolució OG 18/2019, de 12 de febrer, del Director General de SUMAR, ha estat
aprovat l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de servei d’assessorament
tècnic i urbanístic per diferents estudis de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.
2. Que l’adjudicatari ha presentat tota la documentació requerida per a l’adjudicació del contracte
de conformitat amb la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives regulador de
l’esmentada contractació, en els termes i dins el termini legal establert.
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3. Que, mitjançant resolució OG 58/2019, de 5 d’abril de 2019, del Director general de SUMAR, ha
estat adjudicat el contracte de servei d’assessorament tècnic i urbanístic per diferents estudis de
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., amb subjecció estricta al plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars reguladores del contracte i a l’oferta de
l’adjudicatari presentada durant el procediment.
En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents, amb els seus respectius drets i representacions,

ACORDEN
Primer.‐ Que SUMAR contracta amb VITALLER AQUITECTURA, S.L. l’execució del contracte de servei
d’assessorament tècnic i urbanístic per diferents estudis de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social
de Catalunya, S.L., amb subjecció estricta al plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars, aprovat mitjançant resolució OG 18/2019, de 12 de febrer, del director
general de SUMAR i d’acord amb l’oferta tècnica i econòmica feta per l’adjudicatari durant el
procediment de licitació que a continuació es detalla, a títol indicatiu, i que figura documentada en
aquest contracte:
PREU TOTAL

IVA

IMPORT AMB IVA INCLÒS

13.375,00 €

2.808,75 €

16.183,75 €

Desglossat amb el detall següent:

CONCEPTE
Redacció d'informes de
viabilitat funcional
Altres conceptes (visites,
informes addicionals i altres)
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RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
m2
PREU UNITAT SENSE IVA PREU UNITAT AMB IVA
Fins a 1.000 m2
1.325,00 €
1.603,25 €
Més de 1.000 m2
1.650,00 €
1.996,50 €
Hores anuals
Preu/hora sense IVA
Preu/hora amb IVA
30 hores
60,00 €
72,60 €
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CONCEPTE

m2

Redacció
Fins a 1.000 m2
d'informes de
Més de 1.000 m2
viabilitat funcional
Altres conceptes
Hores anuals
(visites, informes
addicionals i
30 hores
altres)

RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
PREU
VOLUM
TOTAL ANUAL SENSE
UNITAT
ANUAL
IVA
1.325,00 €
5
6.625,00 €

TOTAL ANUAL AMB IVA
8.016,25 €

1.650,00 €
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4.950,00 €

5.989,50 €

Preu/hora
sense IVA

Preu/hora
amb IVA

TOTAL ANUAL SENSE
IVA

TOTAL ANUAL AMB IVA

60,00 €

72,60 €

1.800,00 €

2.178,00 €

13.375,00 €

16.183,75 €

TOTAL

VITALLER AQUITECTURA, S.L. es compromet a millorar la quantitat d’hores anuals amb una bossa
de 5 hores addicionals a les 30 hores requerides per el plec.
Segon.‐ La durada d’aquest contracte serà d’(1) any a comptar de l’endemà de la signatura d’aquest
contracte.
El contracte serà prorrogable de forma expressa, per (1) any més, i serà obligatòria per l’empresari,
sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del
termini de duració del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 29 de la LCSP.
Tercer.‐ El pagament es realitzà mensualment en funció dels serveis efectuats dins dels 30 dies
següents a les dates d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat, d’acord amb el que
disposa l’article 198.4 de la LCSP. La factura es presentarà en el registre d’entrada de SUMAR, i haurà
d’indicar, com a requisit indispensable per a procedir als pagaments, el número d’expedient
d’aquesta contractació (CON‐PO 04/2019).
El contractista haurà de presentar les corresponents factures davant de SUMAR (situat al Carrer
Emili Grahit, 91, bloc B, 3a planta, Edifici Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic, 17003‐
Girona), en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu del mes
vençut.
En el cas de que siguin factures superiors a 5.000€ caldrà que presentin factura electrònica. Estaran
excloses d’aquesta obligació de facturació electrònica les factures d’import inferior 5.000€, fins que
aquestes factures puguin satisfer els requeriments per la seva presentació, d’acord amb el llistat
d’entitats que disposa l’article 4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
El destinatari que ha de constar a la factura s’ha d’identificar com segueix:
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SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.
B55023832
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Narcís Monturiol
Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta
17003‐GIRONA
El pagament s'efectuarà prèvia aprovació de les factures per SUMAR que hauran de ser revisades i
conformades prèviament.
Quart. ‐ Són causes de resolució del contracte les següents:
‐

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 LCSP relatiu a la
successió del contractista.

‐

La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.

‐

El mutu acord entre SUMAR i el contractista.

‐

La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

‐

La demora en el pagament per part de SUMAR per un termini superior a sis mesos.

‐

L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions
essencials qualificades com a tals en aquest plec.

‐

L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible
modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant‐se les
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del
preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.

‐

El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a
l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir
de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.

‐

El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per
termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.

‐

La imposició de dos infraccions molt greus dins un termini d’un any respecte a l’incompliment o
els retards reiterats en el pagament dels salaris i a l’incompliment de la resta de condicions
laborals establertes en el conveni sectorial.
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L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212,
213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
Cinquè.‐ El contractista i el personal encarregat de la realització dels treballs estaran obligats a
guardar silenci respecte de les dades, informacions, documents i assumptes o antecedents als quals
tinguin accés i que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. En tot
cas el contractista quedarà obligat al compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Setè.‐ Les parts acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l’execució o
interpretació d’aquest contracte o relacionat amb ell, directe o indirectament, es resoldrà mitjançant
arbitratge d’equitat per un sol àrbitre, l’administració del qual s’encomana al Tribunal arbitral de
Catalunya, a qui s’encarrega la designa de l’àrbitre, obligant‐se des d’aquest moment, al compliment
del continguda del Laude arbitral que s’emeti.
I en prova de conformitat de tot el que antecedeix, les parts signen aquest contracte per duplicat a un
sol efecte en el lloc i data a dalt indicats.

Per SUMAR, S.L
Sr. Estanis Vayreda Puigvert
Firmado

CPISR-1 digitalmente
CPISR-1 C
C Estanis por
Estanis Vayreda
Vayreda Puigvert
Fecha:
Puigvert 2019.04.23
12:11:37 +02'00'
Director General
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Per VITALLER AQUITECTURA, S.L.
Sr. Albert Vitaller Santiro

46124301D
ALBERTO
VITALLER (R:
B64687882)

Firmado digitalmente por 46124301D
ALBERTO VITALLER (R: B64687882)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg:08005 /Hoja:B-360342 /
Tomo:40237 /Folio:147 /
Fecha:12/02/2008 /Inscripción:1,
serialNumber=IDCES-46124301D,
givenName=ALBERTO, sn=VITALLER
SANTIRO, cn=46124301D ALBERTO
VITALLER (R: B64687882),
2.5.4.97=VATES-B64687882, o=ALBERT
VITALLER ARQUITECTURA SLP, c=ES
Fecha: 2019.04.24 11:27:02 +02'00'

Administrador únic
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ANNEX I ‐ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, APROVAT PER RESOLUCIÓ OG
18/2019, DEL DIRECTOR GENERAL DE SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA,
S.L. EL DIA 12 DE FEBRER DE 2019.
ANNEX II ‐ PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, APROVAT PER RESOLUCIÓ OG 18/2019, DEL
DIRECTOR GENERAL DE SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. EL DIA 12
DE FEBRER DE 2019.
ANNEX III – OFERTA TÈCNICA
ANNEX IV – OFERTA ECONÒMICA
ANNEX V – PROTECCIÓ DE DADES
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Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació del servei
d’assessorament tècnic i urbanístic per a diferents estudis de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris
d’adjudicació.
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Quadre de característiques de la contractació del servei d’assessorament tècnic i urbanístic per
diferents estudis de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., mitjançant
procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.
A. Descripció de l’objecte del contracte:
L’objecte d’aquest contracte és la regulació de les condicions administratives, econòmiques i
tècniques particulars per a l’adjudicació i posterior execució del contracte de servei
d’assessorament tècnic i urbanístic per diferents estudis de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social
de Catalunya, S.L., en endavant SUMAR, d’acord amb les condicions que s’estableixen en aquest
Plec i al Plec de Prescripcions Tècniques regulador d’aquest procediment.
SUMAR té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i activitats socials,
assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis socials.
Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o millors serveis socials
per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials.
Alhora, SUMAR és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials,
buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus valors corporatius,
innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i mancomuna serveis
entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials de qualitat i proximitat en el món
local i ofereix solucions d’innovació, planificació i gestió als governs locals, establint marcs de
cooperació amb les entitats del tercer sector social i les pròpies administracions locals.
En aquest sentit, és necessari disposar d’un servei d’assessorament tècnic i urbanístic per diferents
projectes que porti a terme SUMAR a curt i llarg termini, sense poder concretar exactament el
volum d’aquests serveis. A nivell orientatiu s’ha establert el volum aproximat següent:
RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
CONCEPTE
m2
VOLUM ANUAL
Fins a 1.000 m2
5
Redacció d'informes de viabilitat funcional
Més de 1.000 m2
5
Hores anuals mínimes
Altres conceptes (visites, informes addicionals i
altres)
30 hores
Aquest contracte no es divideix en lots per la seva naturalesa, ja que el servei objecte de
contractació no és susceptible d’utilització o aprofitament separat i constitueix una unitat
funcional, per una major eficiència i coordinació en l’execució de les prestacions i pel control del
compliment més efectiu si el contracte s’adjudica a una sola empresa.
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Codi de l’expedient: CON-PO 04/2019
Codi CPV:

71200000-0 Serveis d'arquitectura i serveis connexos
71210000-3 Serveis d'assessorament en arquitectura
71220000-6 Serveis de disseny arquitectònic

B. Dades econòmiques:
B.1. Determinació del preu: s’estableixen d’acord amb la taula següent. El cost dels desplaçaments
i dietes que puguin derivar del servei s’entenen inclosos dins el preu.

CONCEPTE
Redacció d'informes de
viabilitat funcional
Altres conceptes (visites,
informes addicionals i altres)

RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
m2
PREU UNITAT SENSE IVA PREU UNITAT AMB IVA
Fins a 1.000 m2
1.500,00 €
1.815,00 €
Més de 1.000 m2
2.000,00 €
2.420,00 €
Hores anuals
Preu/hora sense IVA
Preu/hora amb IVA
30 hores
60,00 €
72,60 €

El preu màxim, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat en base a les estimacions de les
necessitats i no suposa una obligació de despesa per part de SUMAR, atès que aquesta es
determina en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte. SUMAR,
d’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la LCSP, podrà assolir la consignació
pressupostària, tot respectant els preus unitaris que va ofertar l’adjudicatari, fins el pressupost
màxim de licitació.

B.2. Valor estimat del contracte, incloent possibles pròrrogues (1 any) i modificacions (màxim
20%):

PREU CONTRACTE 1 ANY PREU PRÒRROGA 1 ANY MODIFICACIÓ 20% TOTAL V.E.C.
15.300,00 €
15.300,00 €
3.060,00 €
33.660,00 €
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B.3. Pressupost de licitació. Queda desglossat de la manera que segueix:

CONCEPTE

m2

RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
PREU
VOLUM
TOTAL ANUAL SENSE
UNITAT
ANUAL
IVA
1.500,00 €
5
7.500,00 €

Redacció
Fins a 1.000 m2
d'informes de
viabilitat
Més de 1.000 m2 2.000,00 €
funcional
Altres conceptes
Preu/hora
Hores anuals
(visites, informes
sense IVA
addicionals i
30 hores
60,00 €
altres)

TOTAL ANUAL AMB
IVA
9.075,00 €

3

6.000,00 €

7.260,00 €

Preu/hora
amb IVA

TOTAL ANUAL SENSE
IVA

TOTAL ANUAL AMB
IVA

72,60 €

1.800,00 €

2.178,00 €

15.300,00 €

18.513,00 €

TOTAL
C. Existència de crèdit:
C.1 Aplicació pressupostària:

Les despeses d’aquest contracte es finançaran amb càrrec al pressupost de SUMAR al compte de
despesa 6230000 Serveis Professionals Extern.
C.2 Expedient d’abast plurianual: Sí
D. Termini de durada del contracte:
La durada d’aquest contracte serà d’1 any.
El contracte serà prorrogable de forma expressa per 1 any més, i serà obligatòria per l’empresari,
sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del
termini de duració del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 29 de la LCSP.
E. Variants: No
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte:
Tramitació: Ordinària (art. 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP).
Procediment: Obert (art. 156 i següents de la LCSP).
Termini de presentació de proposicions: 15 dies
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
CON-PO 04/2019
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En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació
de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà en 5 dies el termini de presentació de les
mateixes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i,
addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat l’oferta.
G. Solvència i classificació empresarial:
G.1 Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera, i tècnica o professional.
Acreditació de la solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i financera de
l’empresari s’haurà d’acreditar per, com a mínim, un dels mitjans següent:
a) Volum anual de negocis del licitador, referit a l’any de major volum de negocis dels últims
tres anys disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de les activitats de
l’empresari i de la presentació de les ofertes per import igual o superior a l’exigit a l’anunci
de licitació, que haurà de ser d’almenys una vegada i mitja el valor estimat d’aquest
contracte (50.490,00 €).
o Acreditació documental: El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà
mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit, i en cas contrari, per les dipositades en el registre
oficial en el qual hagués d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al
Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per
import igual o superior al valor estimat del contracte (33.660,00 €).
o Acreditació documental: caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el
qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció,
pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent.
Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o professional de
l’empresari s’haurà d’acreditar per, com a mínim, un dels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys per l’empresa o pels
directius o treballadors de l’empresa assignats al programa que es licita. El requisit mínim
de solvència serà que l’import acumulat del millor any d’execució ha de ser igual o
superior al 70% de la anualitat mitjana del contracte (10.710,00 €).
CON-PO 04/2019
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o Acreditació documental: quan el destinatari sigui una entitat del sector públic
s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.
Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el
mateix ens contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran de complir aquest mitjà de solvència
tècnica.
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants
del contracte, incloent una declaració que indiqui l’equip del que disposarà per a
l’execució del contracte, i que haurà d’estar composat per l’equip tècnic mínim requerit en
el Plec de Prescripcions Tècniques, sense que cap de les persones que indiqui el licitador
pugui ostentar a la vegada més d’una figura del personal mínim sol·licitat.
o Acreditació documental: s’acreditarà mitjançant una declaració del contractista on
s’inclourà la indicació concreta del personal tècnic o unitats tècniques, amb els
mínims especificats en el paràgraf anterior.
c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular,
del responsable o responsables de l'execució del contracte així com dels tècnics
encarregats directament d’aquesta, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació.
o Acreditació documental: S’acreditarà mitjançant còpia dels seus títols o
acreditacions acadèmiques o professionals exigides i l’experiència professional
mínim exigida (mitjançant la presentació d’un currículum vitae i la vida laboral
expedida pe la Seguretat Social). És important que els licitadors no incloguin al
Currículum Vitae cap informació objecte de puntuació mitjançant els criteris
d’adjudicació.
El licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà d’acreditar la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional si consta inscrit en un registre oficial d’empreses licitadores,
excepte que la informació obrant en el registre no consti vigent o actualitzada.
G2. Classificació empresarial: No
G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No
H. Comitè d’experts: Si
El comitè d’experts estarà format per:
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-

La Directora Tècnica;

-

la coordinadora de l’àrea de gent gran, i

-

la Responsable de l’Àrea Jurídica

A aquest comitè li correspondrà realitzar l’avaluació de les ofertes, d’acord als criteris la
quantificació dels quals depengui d’un judici de valor. El Comitè d’Experts presentarà un informe
tècnic suficientment raonat sobre allò ofertat atenent únicament als criteris de ponderació.
L’informe serà signat per tots els seus components en el termini de quinze dies naturals a comptar
des del dia següent a l’obertura de la documentació relativa als criteris subjectes a judici de valor.
Si algun membre no estigués d’acord amb l’informe, en presentarà un altre exposant els motius de
la seva disconformitat.
I. Criteris d’adjudicació:
L’adjudicació es farà a la proposició més avantatjosa que serà aquella que obtingui la major
puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació un cop aplicats els criteris
d’adjudicació que a continuació es detallen:
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor (SOBRE B) (51
punts) i que serviran de base per a la valoració de les proposicions són els següents:
A) Memòria explicativa. (Màxim 40 pàgines de format Din-A-4 interlineat 1’5 i lletra Calibri
11 o una altra de similar mida i característiques). Fins a un màxim de 51 punts. Es
valorarà la planificació dels serveis i la seva forma de prestació, els dispositius per a la
planificació operativa així com les millores que s’ofereixin sense alterar el pressupost de
licitació del contracte, en funció de la seva coherència, funcionalitat i qualitat.
Per cadascun dels conceptes a valorar, la puntuació s’atorgarà de la següent manera:
-

0% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts no
s’ajusten gens al criteri o no es presenta documentació suficient per a valorar-lo.

-

25% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts
s’ajusten de manera insuficient al criteri.

-

50% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts
s’ajusten de manera suficient al criteri.

-

75% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts
s’ajusten de manera notable al criteri.

-

100% del total de punts del criteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts
s’ajusten de manera excel·lent al criteri.
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Els criteris quantificables de forma automàtica (SOBRE C) (49 punts) i que serviran de base per a
les proposicions són els següent:
A) Preu. Fins a un màxim de 44 punts.
Es calcularà la baixa de cada oferta respecte del pressupost de licitació (IVA no inclòs), i
s’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa econòmica. La resta de
proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa respecte la que representi la major
baixa econòmica. La fórmula per obtenir la puntuació serà la següent:
PX Menor = P = 44
PX i = (X Menor . 44) / X i
On:
PX Menor = 44 punts
X Menor = oferta més baixa de totes les empreses que s’han presentat
X i = oferta que presenta l’empresa que s’analitza
B) Millora de les hores de servei anuals. Fins a un màxim de 2 punts
MILLORA D'HORES ANUALS DE SERVEIS
Increment de 5 hores
2 punts
C) Publicacions i ponències sobre el Model d’Atenció Centrada en la persona. Fins a un màxim
de 3 punts
Es valoraran amb un punt cada ponència o publicació realitzada per els autors del projecte,
relacionat amb el Model d’Atenció Centrada en la persona. Les ponències no seran
acumulatives, és a dir, s’atorgarà un punt per cada una però si varies persones de l’equip
tenen la mateixa només es comptarà un punt. S’atorgarà un màxim de 3 punts.
El fet d’expressar incorrectament o insuficientment les ofertes es valorarà en zero punts. A
efectes de càlcul de la puntuació de cadascun dels criteris, els licitadors que obtinguin puntuació
zero en el criteri corresponent s’exclouran de la mitjana.
J. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents:
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1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules
administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut
de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les
ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors
absoluts.
K. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades
com adjudicatàries: No
L. Garantia definitiva: Sí
Import: 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA.
La garantia definitiva serà el 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs, i podrà constituir-se en
qualsevol de les formes previstes a l’article 108 de la LCSP i s’exigirà al licitador que resulti
adjudicatari del contracte.
La constitució de la garantia definitiva haurà d’acreditar-se dins del 10 dies hàbils següents a la
notificació del requeriment. L’incompliment d’aquest requisit, per causes imputables al
contractista, donarà lloc a la resolució del contracte.
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M. Condicions especials d’execució:
D’acord amb el que estableix l’article 202 de la LCSP, relatiu a les condicions especials d’execució
del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre, s’haurà de complir la
següent característica:
 Quan l’empresa adjudicatària compti amb una plantilla de personal desequilibrada en
relació a l’ocupació de les dones (s’entén que aquest fet es dona quan aquestes
representen menys del 40% de la plantilla total de l’empresa), caldrà acreditar les
condicions següents:
o

Si l’empresa adjudicatària ha de contractar nous treballadors per adscriure’ls a
l’execució del contracte amb SUMAR, aquests hauran de ser dones. Si cal
contractar més de tres empleats, almenys el 50% han de ser dones.

o

En cas que no sigui necessari contractar nous empleats per adscriure’ls a
l’execució del contracte però es produeixin vacants sobrevingudes en relació amb
la plantilla de personal adscrita a l’execució del contracte amb SUMAR, aquestes
hauran de fer-se en favor de les dones.

No obstant això, l’empresa adjudicatària no haurà de complir les obligacions contingudes
en els apartats a i b si acredita que ha intentat contractar personal femení però no ha
obtingut candidatures de dones aptes per ocupar el lloc de treball durant un termini de
selecció de com a mínim 15 dies naturals.
N. Pagament i presentació de factures:
El pagament es realitzà mensualment en funció dels serveis efectuats dins dels 30 dies següents a
les dates d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat, d’acord amb el que disposa
l’article 198.4 de la LCSP. La factura es presentarà en el registre d’entrada de SUMAR, i haurà
d’indicar, com a requisit indispensable per a procedir als pagaments, el número d’expedient
d’aquesta contractació (CON-PO 04/2019).
El contractista haurà de presentar les corresponents factures davant de SUMAR (situat al Carrer
Emili Grahit, 91, bloc B, 3a planta, Edifici Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic, 17003Girona), en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu del mes
vençut.
En el cas de que siguin factures superiors a 5.000€ caldrà que presentin factura electrònica.
Estaran excloses d’aquesta obligació de facturació electrònica les factures d’import inferior
5.000€, fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per la seva presentació,
d’acord amb el llistat d’entitats que disposa l’article 4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
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El destinatari que ha de constar a la factura s’ha d’identificar com segueix:
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.
B55023832
Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Narcís Monturiol
Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta
17003-GIRONA
El pagament s'efectuarà prèvia aprovació de les factures per SUMAR que hauran de ser revisades i
conformades prèviament.
O. Modificacions del contracte:
O.1. Modificacions previstes:
De conformitat amb el que disposa l’article 204 de la LCSP, aquest contracte es podrà modificar
per a la possible realització de serveis addicionals als previstos per SUMAR en la determinació del
volum anual, quan tinguin per objecte la redacció d’informes de viabilitat funcional i per altres
conceptes com visites, informes addicionals i altres, sempre i quan no superi una quantia màxima
del 20% del preu primitiu del contracte, amb exclusió de l’IVA.
La modificació s’acordarà mitjançant resolució del Director General de SUMAR i es notificarà a
l’adjudicatari mitjançant l’eNotum, integrat a la Plataforma de Serveis Contractació Pública. La
modificació es publicarà al perfil del contractant de SUMAR en el termini de 5 dies des de la
notificació de la resolució.
Increment d’unitats fins a un 10%: Sí
O.2 Modificacions no previstes
Les modificacions no previstes només es podran acordar en els casos i amb els límits previstos a
l’article 205 i 206 de la LCSP.
P. Subcontractació: No
Q. Revisió de preus: No
R. Termini de garantia: 2 mesos
El termini de garantia finalitza amb el venciment del contracte. Quinze dies abans de la finalització
del termini de garantia, el responsable del contracte redactarà un informe. Si és favorable,
l’adjudicatari queda rellevat de qualsevol responsabilitat, i es procedirà a la devolució o
cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions
pendents que resultin de la liquidació, que s’hauran d’abonar a la part creditora en el termini de
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seixanta dies.
En cas que l’informe no sigui favorable, o bé perquè l’adjudicatari hagués incomplert amb les
seves obligacions, o bé perquè hi haguessin qüestions pendents, si fossin avaluables
econòmicament, el responsable del contracte procedirà a la seva valoració.
S. Penalitats:
Es consideraran infraccions sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del
contractista tipificades com segueix i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les
exigències especificades en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt
greus, greus i lleus.
a) Infraccions molt greus:
-

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s establertes
pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions
de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular
dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

-

Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable
del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

-

Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir
o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.).

-

L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.

-

L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant
en la prestació.

-

Reincidència en la comissió de tres faltes greus.

b) Infraccions greus:
-

Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a la
prestació.
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-

No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de
qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte
d’aquest contracte.

-

No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

-

No respectar els acords i les normes de confidencialitat.

-

No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

-

Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o
subcontractista establertes a l’apartat M del Quadre de característiques.

-

Incomplir les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de
contractació.

-

L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.

-

L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de
conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la
prestació.

-

Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:
-

No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats
en la prestació del servei.

-

Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.

-

Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part
del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.

-

Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les
obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques.
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Sancions contractuals
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ
procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents sancions
contractuals:
a) Per infraccions molt greus:
-

Multa del 6% al 10% del preu del contracte

b) Per infraccions greus:
-

Multa del 2% fins al 6% del preu del contracte

c) Per infraccions lleus:
-

Multa de fins al 2% del preu del contracte

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els
següents criteris de graduació:
-

La gravetat de la infracció comesa.

-

La importància econòmica.

-

L’existència d’intencionalitat.

-

La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats.

-

La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la
mateixa naturalesa.

-

El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte.

-

El benefici obtingut pel contractista.
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Altra informació:
En compliment del que estableix l’article 63 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar la
transparència, publicitat i concurrència, SUMAR difondrà a través d'internet la informació relativa
a aquest contracte, a través de la seva adreça web.
Consultes administratives i tècniques: Tel. 972 43.91.68
Servei de contractació: contractacio@sumaracciosocial.cat
Lloc de presentació de les ofertes:
La documentació per a prendre part d’aquest procediment obert s’haurà de presentar a:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sumar
Perfil del Contractant:
https://www.seu-e.cat/web/sumaracciosocial/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-isubvencions/relacio-de-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant
Web institucional: www.sumaracciosocial.cat
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Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació del servei
d’assessorament tècnic i urbanístic per diferents projectes de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris
d’adjudicació.
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I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és la realització del servei que es descriu en l’apartat A del quadre de
característiques.
1.2 Els lots en què es divideix el contracte, si s’escau, s’identifiquen en l’apartat A del quadre de
característiques.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A. del quadre de característiques

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en aquest Plec i en el
Plec de Prescripcions Tècniques, que seran part integrant del contracte.

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 del
quadre de característiques.
3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de
característiques.
3.3 El pressupost de licitació es determina en l’apartat B.3 del quadre de característiques. Aquest
és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte.
3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions
tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen l’import de l’Impost sobre el
Valor Afegit que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida independent.
3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució
del contracte.
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que
s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques.
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Si el termini d’execució del contracte comprèn més d’un exercici pressupostari i s’ha autoritzat la
despesa amb abast plurianual, s’ha de fer constar en l’apartat C.2 del quadre de característiques

Quarta. Termini de durada del contracte
4.1 El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de
treball que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la data de formalització
del contracte.
4.2 El contracte es podrà prorrogar quan així s’estableixi en l’apartat D del quadre de
característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà
obligatòria per l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos
d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap
cas, per acord tàcit de les parts.
4.3. En el cas de contracte de prestació successiva, si a la data de venciment del contracte no se
n'ha formalitzat un de nou que garanteixi la continuïtat de la prestació contractada degut al
resultat d'incidències que resultin de supòsits imprevisibles per l'òrgan de contractació produïdes
en el procediment d'adjudicació i existeixin raons d'interès públic per no interrompre la prestació,
es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l'execució del nou contracte i en tot cas
per un període màxim de 9 mesos, sense modificar les altres condicions del contracte, sempre
que l'anunci de licitació del nou contracte s'hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos
respecte a la data de finalització del contracte originari.

Cinquena. Règim jurídic del contracte
5.1 El contracte, de conformitat amb el que determina l’article 26 de la LCSP té caràcter privat i es
qualifica com a contracte de servei, de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LCSP.
Les parts del contracte quedaran sotmeses expressament a l’establert en aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part
integrant del contracte.
Així mateix, en tot el no previst en els plecs regiran les següents normes:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les
dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Per la resta de l'ordenament jurídic administratiu, pel que fa a la preparació dels
contractes i selecció dels contractistes i adjudicació dels contractes en els casos en què
sigui aplicable a causa de la falta d'una norma contractual específica.
f) Per la normativa del dret privat, que ha d'actuar amb caràcter supletori, pel que fa a la
preparació dels contractes i selecció dels contractistes i adjudicació dels contractes en els
afers que no es poden resoldre amb l'aplicació directa de les disposicions sobre
contractació administrativa o de les normes generals del dret administratiu.
g) En el que es refereix a les fases d’execució del contracte, aquest queda subjecte al dret
privat, regint-se per aquest Plec, pels contractes i documentació annexada, i en tot allò no
previst, per la legislació civil i mercantil aplicable. Els contractes tenen la consideració de
contractes privats.
h) Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o execució del
Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la
ciutat de Girona, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l’obligació de complir-les.

Sisena. Admissió de variants
6.1 S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, respecte
dels aspectes i en les condicions que expressament s’estableixin.
6.2 Les variants han d’estar vinculades a l’objecte del contracte, fer referència a elements
prèviament establerts en l’apartat E del quadre de característiques i presentar-se en la forma
prevista en l’apartat E del quadre de característiques.
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Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els que es
disposen en l’apartat F del quadre de característiques.

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
8.1 D’acord amb la Disposició Addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o
sonors dels principals elements de la comunicació.
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació eNotum, integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la
LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin
facilitat a aquest efecte en la declaració responsable, així com a nom de la persona facultada per
rebre-les. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons
mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició eNotum, integrat
a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, haurà/n d’accedir-hi la/les persones
designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb
contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal
efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació,
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sumar
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a
les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb
un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per
donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.
8.4 Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és
el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la
signatura de la declaració responsable i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda
com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
8.5 Així mateix, la formalització del contracte en document privat s’efectuarà preferentment
mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les empreses
adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura electrònica de persona física amb
dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci “Administració
Oberta de Catalunya”, o bé DNI electrònic.
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Novena. Aptitud per contractar
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
•

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la
LCSP;

•

No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP;
Tanmateix, cal tenir en compte que d’acord amb l’article 72.5 de la LCSP no procedeix declarar
la prohibició de contractar quan, en el tràmit d'audiència del procediment corresponent, la
persona incursa en una causa de prohibició diferent a la d’haver estat sancionada per
sentencia ferma per algun dels delictes establerts en l’article 71.1.a) de la LCSP, acrediti el
pagament o compromís de pagament de les multes i indemnitzacions fixades per sentència o
resolució administrativa de les quals derivi la causa de prohibició de contractar, sempre i quan
hagin estat declarades responsables del pagament de la mateixa en la sentència o resolució, i
l’adopció de mesures tècniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar la comissió
de futures infraccions administratives, entre les quals quedarà inclòs l'acollir-se al programa de
clemència en matèria de falsejament de la competència

•

Complir amb la classificació o, si s’escau, amb la solvència requerida, en els termes establerts
en la clàusula desena d’aquest plec;

•

Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la
prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i

•

A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis,
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests
s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats,
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les
seves regles fundacionals, i així s’acrediti degudament.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència, absència de prohibicions de contractar i
inscripció en el registre oficial han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir
en el moment de perfecció del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
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l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document
de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació
del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els
registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació
d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva
2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès
per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de
l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre
local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic
local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidàriament davant de SUMAR i han de nomenar una persona representant o apoderada única
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la el contracte fins a la seva extinció.
9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat “punt de trobada” de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil
del licitador”.
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
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Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han de complir els requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat
G.1 del quadre de característiques o bé posseir la classificació equivalent a aquesta solvència,
que s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una
antiguitat inferior a 5 anys, haurà de complir amb la solvència tècnica especificada en l’apartat
anterior però no caldrà que compleixi l’execució del nombre determinat de serveis.
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 del quadre
de característiques.
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles,
per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores
demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels
recursos necessaris, mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats
esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes
presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.
En les mateixes condicions les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o
d’altres entitats.
10.4 Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en
llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats membres de la Unió
Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que
figurin en aquests.
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els
termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència
de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que concorrin agrupades
en UTE han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52
del RGLCAP. Quan concorrin en la unió empreses nacionals, estrangeres que no siguin nacionals
d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangeres que sí ho siguin, les que pertanyin als dos
primers grups podran acreditar la seva solvència mitjançant la classificació empresarial i aquestes
últimes mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits específics de solvència.
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 Les empreses licitadores, quan així faci constar en l’apartat F del quadre de característiques,
han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 3 sobre, en el termini màxim
de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil de
contractant, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sumar
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús
de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el DEUC per rebre els
avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’eNotum, ingrat a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar
les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els
sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
SUMAR demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
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Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. L’espai virtual securitzat es considera una
“caixa forta virtual” que compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no accessibilitat
establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de
finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert
abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital
es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per
poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a
l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça
web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
11.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un
termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24
hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha envia l’empremta digital
prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic)
per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb
les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que SUMAR no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, l’òrgan de contractació valorarà, en funció de
quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al
contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles
per conèixer o valorar l’oferta, l’òrgan de contractació podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En
aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents
de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de
l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques
i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de
presentació.
11.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/eines.xhtml
D’altra banda, el format de documents electrònics admissibles en aquesta licitació és el format
PDF. En cas de ser necessària la compressió de documents, ja sigui degut al seu pes com per la
necessitat d’aportar diferents documents en un sol fitxer, el format de presentació serà el format
.rar o .zip, en tant que formats d’ampli ús, fàcil accés i no discriminatori i garanteixen la lliure i
plena accessibilitat per l’òrgan de contractació, el òrgans de fiscalització i control, els òrgans
jurisdiccionals i els interessats.
11.5 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
11.6 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
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contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual
la facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes,
sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les
proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a
través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació.
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat,
residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sumar
11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que
recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La
infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
11.9 Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE A: Documentació general.
A) Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC),
mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en les clàusules novena i desena
d’aquest plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han
adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de
les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de
requisits que s’estableixen en aquest plec.
Les empreses licitadores han d’emplenar el Formulari del DEUC que s’adjunta com a annex 1 a
aquest plec, o bé utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual es pot
importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i
imprimir-lo per la seva presentació.
Les empreses licitadores mitjançant el DEUC declaren:
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Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social
es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda
representació per presentar la proposició i el DEUC;
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
Que no està incursa en prohibició de contractar;
Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així
com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a
disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte”
de la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona o
les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha d’acreditar la
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la
informació requerida en les parts II a V del formulari. A més del DEUC, han d’aportar un document
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat
amb el que preveu l’article 75 de la LCSP ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o
que tingui intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió
Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de
documents o un sistema de pre-qualificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part
del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret
107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 935 528
090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no
CON-PO 04/2019

Pàgina 31 de 65

figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de
contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits
en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa
qualitat-preu, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la
totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan
resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el
contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en
una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no
està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
B) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al seu fur propi. Aquest document caldrà incorporar-lo a l’apartat “Altra
documentació” en l’eina del sobre Digital.
C) Compromís de constitució formal en Unió Temporal d’Empreses
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta hauran de presentar, a banda
del DEUC per a cadascuna de les empreses, un document on ha de constar el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. Aquest
document caldrà incorporar-lo a l’apartat “Altra documentació” en l’eina del Sobre Digital.
D) Altra documentació
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat K del quadre de característiques. Aquesta
documentació caldrà incorporar-la a l’apartat “Altra documentació” en l’eina del sobre Digital.
CONTINGUT DEL SOBRE B: Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor
Si a l’apartat I del quadre de característiques s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en
funció d’un judici de valor, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la
documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor.
La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de
caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre
denominat “oferta avaluable d’acord amb criteris quantificables mitjançant l’aplicació de
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fórmules”, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o
el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de
valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.
CONTINGUT DEL SOBRE C: Oferta avaluable d’acord amb criteris quantificables mitjançant
l’aplicació de fórmules.
A) Si a l’apartat I del quadre de característiques s’ha establert el preu o un criteri basat en la
rendibilitat, com el cost del cicle de vida, com a únic criteri d’adjudicació o bé s’han
establert varis criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules, les empreses
licitadores inclouran en el sobre C la seva proposició econòmica, formulada conforme al
model que s’adjunta com a annex 2 i tota la informació referent a la resta de criteris
quantificables de forma automàtica.
B) La documentació acreditativa que vulgui incorporar el licitador per tal d’obtenir
preferència en cas d’empat, d’acord amb la clàusula 14.3 d’aquest plec.
La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o la inclusió de qualsevol informació de caràcter
rellevant del sobre C en el sobre B comportarà l’exclusió del licitador, quan es vulneri el secret de
les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als
criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.
11.10 A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones
signants del DEUC.
11.11 Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si
conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B, denominat
“oferta avaluable d’acord amb criteris sotmesos a judici de valor” i, si s’escau, en el sobre C relatiu
a “oferta avaluable d’acord amb criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules”, es
poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o
drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé
quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció
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de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres
informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en
aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter
confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les
dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o
de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades.
11.12 Tal i com s’ha assenyalat en l’apartat 3 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores podran
presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes
que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud
de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de
contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
Dotzena. Mesa de contractació
La Mesa de contractació queda integrada pels membres següents:
Presidència:
Titular: EL Director General , Estanis Vayreda Puigverd
Suplent: El responsable de l’àrea o servei .
Vocals:
1) Titular: El Director de l’Àrea d’Administració i finances
Suplent: el/la treballador/a en qui delegui.
2) Titular: La Directora Tècnica
Suplent: el/la treballador/a en qui delegui.
3) Titular: El Director de l’Àrea de Gestió de Persones
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Suplent: el/la treballador/a en qui delegui.
4) Titular: La Responsable de l’Àrea Jurídica
Suplent: el/la treballador/a en qui delegui.
5) El/la Responsable del servei corresponent en funció de la matèria objecte del contracte o,
si s'escau, un/a tècnic/a de l'àrea competent en funció de la matèria objecte del
contracte.
Secretari/a: el Sr. Jordi Turon Serra, secretari del Consell d’Administració de SUMAR, que serà
substituït en els casos acordats per el Consell d’Administració, per la secretària en substitució, la
Sra. Mariona López Ortiz.

Tretzena. Comitè d’experts
El comitè d’experts correspondrà de la valoració dels criteris d’adjudicació de la clàusula següent
quan la puntuació que s’atribueixi als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor
sigui superior a als que s’atribueixin als criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules.
La composició d’aquest comitè d’experts, si escau, s’estableix a l’apartat H del quadre de
característiques.

Catorzena. Determinació de l’oferta més avantatjosa
14.1 Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’ha d’atendre
als criteris de valoració que es determinen a l’apartat I del quadre de característiques.
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
- Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que responguin tots
ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a judici de valor o tots
quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats al perfil de contractant tindrà
lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.
- Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor conjuntament
amb criteris mitjançant fórmules, en el dia, lloc i hora indicats al perfil de contractant tindrà lloc
l’acte públic d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.
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Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un
judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar
reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat
de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’eNotum, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les
quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost
base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec,
comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa
licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions
que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a
les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del
contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a
altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.
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Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres B
i/o C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula trenta-novena.
14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, per ordre decreixent, les següents:
1) La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de
les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
2) La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els
requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.
3) En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la
proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre
que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre
oficial corresponent.
4) La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a
l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi
alternativa de comerç just.
5) La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
6) En cas de persistir l’empat, un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals,
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte
públic, prèvia convocatòria.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en
el moment en què es produeixi l’empat.
14.4 Subhasta electrònica
Es podrà utilitzar la subhasta electrònica per a la presentació de millores en els preus o de nous
valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de ser expressats en
xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt d’acord amb els criteris establerts a l’article
143 de la LCSP.
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14.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s’ha de dur
a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat J del quadre de
característiques.
En el supòsit que la oferta del licitador que hagi obtingut la major puntuació es presumeixi que és
anormalment baixa, el centre gestor de contractació requerirà a l’empresa/es licitadora que l’hagi
presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus,
o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de
l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que
consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa
licitadora disposarà d’un termini de 10 dies hàbils per presentar la informació i els documents que
siguin pertinents a aquests efectes des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de
l’eNotum, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula
vuitena d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que
la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
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Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació
15.1 Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació ordenarà les ofertes classificades per
ordre decreixent de valoració i identificarà l’oferta més avantatjosa. Per realitzar aquesta
classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en a l’apartat I del quadre de
característiques i en l’anunci.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada
com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisió.
15.2 El secretari de la Mesa de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat
l’oferta més avantatjosa per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a
continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNotum, integrat
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest
plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no figurin en una base de
dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent
-aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les
capacitats de les quals es recorri-:
-

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions de la clàusula novena.

-

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de
les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del
document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment. Aquest poder ha de
reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit
en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges
de còpies d’escriptures d’apoderament.
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-

Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del
certificat de classificació corresponent d’acord amb l’apartat G del quadre de
característiques.

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:
-

Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.

-

Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

-

Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de
gestió mediambiental.

-

Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP i l’apartat
G.3 del quadre de característiques.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la
retenció sobre el preu).

-

Document que acrediti el compliment de la condició especial d’execució establerta en el
present plec.

-

Si s’escau, relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la
seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració
responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones
treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de
totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat
contractada.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat K del quadre de característiques del contracte.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una base de dades
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries han d’aportar la documentació
següent:
-

Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.

-

Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
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-

Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP i l’apartat
G.3 del quadre de característiques.

-

Si s’escau, document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la
retenció sobre el preu).

-

Document que acrediti el compliment de la condició especial d’execució establerta en el
present plec.

-

Si s’escau, relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la
seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració
responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones
treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de
totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat
contractada.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat K del quadre de característiques del contracte.

15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta, la garantia
definitiva i la documentació requerida, si escau, aquesta es qualificarà.
Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho
ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim
de 3 dies hàbils.
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina
de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’eNotum, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la
clàusula vuitena d’aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència
de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat,
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués
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constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració
responsable o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el
sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.

Setzena. Garantia definitiva
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de
característiques.
16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes
reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de
dipositar al Compte Corrent de SUMAR.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats
de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar al Compte
Corrent de SUMAR.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança
s’ha de lliurar en l’establiment assenyalat en l’apartat a).
d) Mitjançant la modalitat de retenció de preu, per la qual es retindrà sobre el 50% de l’import
de la/les factura/es inicials i fins a cobrir l’import de la garantia definitiva. Aquesta modalitat
haurà de ser sol·licitada per l’empresa classificada amb l’oferta més avantatjosa
econòmicament i seguint el model que s’adjunta a aquest plec com a annex 3.
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat L
del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió
temporal.
16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de
la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada
reposició.
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16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació,
la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A
aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència
d’una revisió de preus de conformitat amb el que disposa la LCSP.
16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, SUMAR
pot resoldre el contracte.
16.9 D’acord amb l’article 107.2 de la LCSP el plec pot preveure que, en casos especials i, en
particular, en cas que l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció
d’anormalitat, hagi de presentar garantia complementària de fins un 5% del preu.

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans
de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut, fins a un màxim de 300 €. La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el
desistiment del procediment d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

Divuitena. Adjudicació del contracte
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins
del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat
desert es publicarà en el perfil de contractant.
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18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través de l’eNotum, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies naturals, indicant el termini en
què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon
mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de
la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per
accedir-hi.
D’acord amb el previst en l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la notificació s’entén rebutjada quan hagin
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que
s’accedeixi al seu contingut.

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
19.1 El contracte es formalitzarà en document privat, mitjançant signatura electrònica avançada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
19.2 La formalització del contracte s’efectuarà no més tard dels 15 dies hàbils següents des que es
remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es refereix la clàusula
anterior.
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició
de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a SUMAR s’haurà
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es proposarà
l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta més avantatjosa d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes de conformitat amb la clàusula quinzena, essent
aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de
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presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant
o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.
19.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
19.8 Una vegada formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva inscripció,
les seves dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les
variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de
confidencials.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vintena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o
les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que
s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques.

Vint-i-unena. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme
amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la
persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-i-tresena.
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Vint-i-dosena. Correcta execució del contracte i penalitats
22.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els
terminis parcials fixats en l’apartat D del quadre de característiques.
22.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total
o parcials, per causes que li siguin imputables, SUMAR podrà optar, ateses les circumstàncies del
cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats,
en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
SUMAR tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per causes
imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un
altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per
part de SUMAR.
22.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials
d’execució establertes en la clàusula vint-i-unena d’aquest plec es podrà acordar la imposició de
les penalitats establertes a l’apartat S del quadre de característiques.
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran penalitats a l’apartat S del quadre de
característiques.
En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball, s’imposaran penalitats, segons els límits establerts en l’article 192 de la
LCSP.
En cas que s’hagin previst, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula vintena, obligacions en
matèria d’ètica i regles de conducta com a condicions especials d’execució, el plec preveuran les
penalitats que s’imposaran en cas d’incompliment.
22.4 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la
clàusula trenta-cinquena d’aquest plec, es podran imposar les penalitats, de les quals respondrà la
garantia definitiva.
22.5 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
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contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels
pagaments esmentats.

Vint-i-tresena. Persona responsable del contracte
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte, es
designarà una persona responsable del contracte que exercirà les funcions següents:
-

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.

-

Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.

-

Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
El responsable del contracte pot ser una persona física o jurídica vinculada a SUMAR contractant o
aliena a aquesta. El seguiment del contracte també es podrà encomanar a vàries persones perquè
realitzin les funcions de forma conjunta.

Vint-i-quatrena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre SUMAR i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

Vint-i-cinquena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a SUMAR i no vinculant.
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa contractista
26.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions
tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del
contracte.
26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient d’aquesta contractació (CON-PO 04/2019).
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de SUMAR.
Les dades identificatives de SUMAR, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les establertes a l’apartat N
del quadre de característiques.
26.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
26.4 L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a
executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en
cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions expedides,
major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient
d’adjudicació.
26.5 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l’article 200 de la LCSP.

Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de
les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
SUMAR o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de SUMAR.

Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de
la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones
amb discapacitat i fiscals. L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels
salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que
sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-idosena d’aquest plec.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb SUMAR derivades de
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les
empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les
prestacions objecte del contracte.
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català.
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del
projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport
digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del
clausurat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els
mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions
objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures
de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui
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relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per
desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
e) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en relació amb
les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
f) En els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions que impliquin contacte habitual
amb menors l’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que
adscriuen a l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996,
de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei
d’enjudiciament civil.
g) L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions relatives a regles especials
respecte del personal de l’empresa contractista que adscriurà a l’execució del contracte.
1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, acreditant els
requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit
a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de SUMAR del compliment
d’aquells requisits.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no
alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a SUMAR.
2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de
direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en els
casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs
l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions
legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria, així com
quants drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.
3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del
contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions respecte de
l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
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4. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies
dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus
serveis en les dependències de SUMAR. En aquest cas, el personal de l’empresa contractista
ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupin els empleats de SUMAR. Correspon
també a l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En l’expedient haurà
de fer-se constar motivadament la necessitat que, per a l’execució del contracte, els serveis es
prestin en les dependències de SUMAR.
5. L’empresa contractista haurà de designar, almenys, un coordinador tècnic o responsable
integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant SUMAR, canalitzant, d’una
banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de l’equip de treball adscrit
al contracte i, d’una altra banda, de SUMAR, en tot el relatiu a les qüestions derivades
de l’execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir
a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en
relació amb la prestació del servei contractat.
c) Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de treball
de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal
al lloc de treball.
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, havent
de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com SUMAR, per no alterar el
bon funcionament del servei.
e) Informar a SUMAR sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
h) L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta
següents:
•

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

•

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

•

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

•

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
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col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
•

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

•

Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Vint-i-novena. Confidencialitat de les dades
29.1 Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per SUMAR com a
Responsable del Tractament en els termes del Reglament General de Protecció de Dades
(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat
del tractament serà gestionar el procediment de contractació i les actuacions que se’n deriven. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions contractuals. Es
publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del
sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades
(accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) el
contractista es podrà adreçar en qualsevol moment a SUMAR.
29.2 El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual tingui
accés amb ocasió de l’execució del contracte, que per la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se
com a tal. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la relació
contractual.
29.3 El contractista complirà el Reglament General de Protecció de Dades i la normativa estatal
sobre aquesta matèria, en relació a les dades personals a les quals tingui accés en l’execució del
contracte.
29.4 Als efectes de l’esmentada normativa el contractista tindrà la consideració d’encarregat del
tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament General de
Protecció de Dades. Seguirà les instruccions de SUMAR en relació al tractament de les dades i,
prèviament a l’inici dels treballs, signarà el document sobre el compliment d’aquesta normativa
que SUMAR li facilitarà.
29.5 El contractista informarà el seu personal i col·laboradors de les obligacions en matèria de
confidencialitat.
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29.6 En el cas que com a entitat encarregada del tractament, destinés les dades a finalitats
diferents a les estipulades, les comuniqués o utilitzés incomplint les instruccions definides, serà
considerat també Responsable del Tractament, responent de les infraccions en què hagués
incorregut. En aquest cas serà responsable davant de SUMAR dels danys i perjudicis que siguin
conseqüència de l’incompliment de les obligacions contretes, incloent els que es deriven de
reclamacions de tercers o de procediments sancionadors oberts per les autoritats de control en
matèria de protecció de dades.

Trentena. Prerrogatives de SUMAR
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a
l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i
determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix
la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de SUMAR es durà a terme mitjançant el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP.

Trenta-unena. Modificació del contracte
31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207
de la LCSP.
31.2 Modificacions previstes:
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast, els
límits i el procediment que es detallen a l’apartat O del quadre de característiques.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. En cap cas la modificació del
contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
31.3 Modificacions no previstes:
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La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb
la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà
d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
31.4 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de
la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de
contractació, es publicaran en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l’aprovació de
la modificació.
31.5 En els casos en què es determini el preu mitjançant preus unitaris, i sempre que s’hagi
previst a l’apartat O del quadre de característiques i s’hagi acreditat el finançament a l’expedient,
no tindrà la consideració de modificació contractual la variació que durant l’execució correcta de
la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que
preveu el contracte, les quals s’hauran recollir en la liquidació, sempre que no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.

Trenta-dosena. Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de SUMAR o perquè el contractista opti per suspendre el
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superiora 4 mesos, comunicant-ho a
SUMAR, amb un mes d’antelació.
En el cas que SUMAR acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
SUMAR ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se
li causin, de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest
precepte.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE
PREUS DEL CONTRACTE
Trenta-tresena. Successió i cessió del contracte
33.1 Successió en la persona del contractista:
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els
drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de
l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi
produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència,
la capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar,
a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc
que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència
fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els
efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
33.2 Cessió del contracte: No
Els drets i obligacions que dimanen d’aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix
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no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini
de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió,
aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació
concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible
en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de
contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
l’empresa que cedeix el contracte.

Trenta-quatrena. Subcontractació
34.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de
característiques.
34.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de
què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de
contractar. L’acreditació es podrà fer efectiva mitjançant declaració responsable del
subcontractista.
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Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva
aptitud.
34.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació
necessària sobre els nous subcontractes.
34.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies
regulades en l’article 215 de la LCSP.
34.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan
urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, la
conseqüència següent:
a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del
subcontracte;
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon
paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.
34.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a SUMAR,
de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena
d’aquest plec. El coneixement que SUMAR tingui dels contractes subscrits o l’autorització que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de SUMAR per les obligacions
contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte
principal i dels subcontractes.
34.7 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses
en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.
34.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
34.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
34.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
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En els supòsits en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del
contracte o el valor estimat del contracte sigui superior a 5 milions d’euros, SUMAR comprovarà
el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses
subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista
haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses
subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i
haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot
comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en l’apartat S del quadre de
característiques d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

Trenta-cinquena. Revisió de preus
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de
característiques. La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat en
un 20% del seu import i hagi transcorregut dos anys des de la seva formalització.
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o
el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-sisena. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i
311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
SUMAR determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització
de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta
de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.

Trenta-setena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i començarà a
computar a partir de la recepció dels serveis.
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El termini de garantia es pot exceptuar, preveient-ho expressament en els plecs, quan per la
naturalesa del contracte o les seves característiques no sigui necessari, cosa que s’ha de justificar
degudament en l’expedient de contractació.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats,
es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no
hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 del LCSP.

Trenta-vuitena. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
-

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 LCSP relatiu a la
successió del contractista.

-

La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.

-

El mutu acord entre SUMAR i el contractista.

-

La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

-

La demora en el pagament per part de SUMAR per un termini superior a sis mesos.

-

L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

-

L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donantse les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin,
aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys,
al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.

-

El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a
l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a
partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.

-

El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per
termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
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-

La imposició de dos infraccions molt greus dins un termini d’un any respecte a l’incompliment
o els retards reiterats en el pagament dels salaris i a l’incompliment de la resta de condicions
laborals establertes en el conveni sectorial.

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212,
213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL
Trenta-novena. Règim de recursos
39.1 Es podrà interposar recurs d’alçada a la Diputació de Girona, quan afecti a actes de
preparació i adjudicació del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 112 de la llei 39/2015 i
321.5 de la Llei 9/2017, al actuar aquesta com a Administració de tutela. El termini per interposar
el recurs d’alçada serà d’un mes.
Ara bé, si ens trobem davant d’un contracte de subministrament i serveis de valor estimat (VEC)
superior als 100.000 euros, s’interposarà recurs especial de contractació en relació als següents
actes i decisions:
-

Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació

-

Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests
decideixin directa o indirectament sobre l’adjudicació, determini la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren les circumstàncies anteriors
en els actes de la mesa o de l’òrgan de contractació pels que s’acorda l’admissió o
inadmissió de candidats o licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses les ofertes
que siguin excloses pe resultar anormalment baixes.

-

Els acords d’adjudicació.

-

Les modificacions contractuals fonamentades en l’incompliment de l’establert als articles
204 i 205 de la Llei 9/2017.

L’òrgan per la resolució del recurs especial de contractació serà el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic.
39.2 No obstant això, quan la controvèrsia es produeixi en relació als efectes jurídics i extinció del
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contracte, serà competent l’ordre jurisdiccional civil i podrà interposar-se demanda d’acord amb la
Llei d’Enjudiciament Civil.

Quarantena. Arbitratge
Sens perjudici del que estableix la clàusula anterior, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge
de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre SUMAR i la/es
empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret
i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat
amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.

Quaranta-unena. Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

Quaranta-dosena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació i les modificacions previstes
en la clàusula trenta-dosena i els articles 204 i 205 de la LCSP, d’acord amb l’apartat 1r de l’article
27 d’aquesta llei.
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que se suscitin entre les
parts en relació amb els efectes i extinció d’aquest contracte, amb excepció de les modificacions
contractuals se susciten en el marc de les lletres b) i c) de l’apartat primer de l’article 27 de la LCSP.
Les parts accepten la submissió expressa als Tribunals de la Província de Girona, sens perjudici de
que, si es el cas, procedeixi la interposició del recurs especial en matèria de contractació regulat
per l’article 44 de la LCSP.
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ANNEX 1. DEUC
Veure el fitxer adjunt que trobareu en el següent enllaç:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electro
nica/DEUC-cat.pdf
AVÍS: aquest document ha d’estar signat amb certificat digital
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ANNEX 2- MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

El/la Sr./Sra...................................................................................................en nom i representació
de l’empresa.................................................................................................................. amb domicili
a ................................................................................................................................................., al
carrer...............................................................................................número...................................., i
amb NIF.........................................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits
que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte de servei d’assessorament
tècnic i urbanístic per diferents projectes de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA, S.L., amb expedient número CON-PO 04/2019, es compromet a executar-lo amb
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:
..............................................................................................................................................................
................................................................................................. € (xifra en lletres i en números) dels
quals.....................................................................................................................................................
..................................................€ (xifra en lletres i números), es corresponen al preu del contracte i
..............................................................................................................................................................
................................€ (xifra en lletres i números) es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) segons els detalls següents:

RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
CONCEPTE
Redacció d'informes de
viabilitat funcional
Altres conceptes (visites,
informes addicionals i altres)
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m2

PREU UNITAT SENSE IVA PREU UNITAT AMB IVA

Fins a 1.000 m2
Més de 1.000 m2
Hores anuals

Preu/hora sense IVA

Preu/hora amb IVA
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RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
PREU
UNITAT

VOLUM
ANUAL

CONCEPTE

m2

Redacció
d'informes de
viabilitat
funcional

Fins a 1.000 m2

5

Més de 1.000 m2

3

Altres conceptes
(visites, informes
addicionals i
altres)

Hores anuals

Preu/hora
sense IVA

Preu/hora
amb IVA

TOTAL ANUAL SENSE
IVA

TOTAL ANUAL AMB
IVA

TOTAL ANUAL SENSE
IVA

TOTAL ANUAL AMB
IVA

TOTAL

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

(lloc i data )

Signatura
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ANNEX 3- MODEL DE SOL·LICITUD DE RETENCIÓ EN EL PREU PER A CONSTITUIR GARANTIA
El Sr./Sra. .................................................................................................................., major d’edat,
amb document nacional d’identitat nº ......................................., actuant en nom propi i dret, o en
representació del Sr./Sra. ................................................................................, o de la societat o
empresa .................................................................................................................................. amb
domicili a ..............................................................................................., en la seva qualitat de
...............................................................

EXPOSA:
Que havent estat proposat com adjudicatari per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, S.L., del contracte de servei d’assessorament tècnic i urbanístic per a diferents estudis
de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. (CON-PO 04/2019)

SOL·LICITA:
Que sigui practicada retenció en el preu del contracte com a mesura de constitució de garantia
definitiva – fins l’import total del 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs, sobre l’import de la
primera factura o, en cas de no ascendir a la quantitat suficient, de les següents.

......................................., ........., de ................................. de ...........

Signatura:
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Plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació del servei d’assessorament tècnic
i urbanístic per a diferents estudis de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA, S.L., mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

1.- OBJECTE
L’objecte d’aquest plec és la regulació de les condicions tècniques del servei d’assessorament
tècnic i urbanístic per diferents estudis de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya,
S.L., en endavant SUMAR.
SUMAR té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i activitats socials,
assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis
socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o millors
serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials.
Alhora, SUMAR és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials,
buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus valors corporatius,
innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i mancomuna serveis
entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials de qualitat i proximitat en el
món local i ofereix solucions d’innovació, planificació i gestió als governs locals, establint marcs
de cooperació amb les entitats del tercer sector social i les pròpies administracions locals.
En aquest sentit, és necessari disposar d’un servei d’assessorament tècnic i urbanístic per
diferents projectes que porti a terme SUMAR a curt i llarg termini, sense poder concretar
exactament el volum d’aquests serveis. A nivell orientatiu s’ha establert el volum aproximat
següent:

RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
CONCEPTE
m2
VOLUM ANUAL
Fins a 1.000 m2
5
Redacció d'informes de viabilitat funcional
Més de 1.000 m2
3
Hores anuals mínimes
Altres conceptes (visites, informes addicionals i
altres)
30 hores
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2.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI: lloc i horari
Amb caràcter general, el servei es prestarà a les pròpies oficines de l’empresa adjudicatària,
llevat supòsits específics que així ho requereixin, o necessitats derivades de la execució del
contracte.
L’horari de prestació dels serveis serà flexible, calculant-se un mínim de 30 hores anuals per la
realització d’altres conceptes com s’especifica al quadre anterior, sens perjudici de la millora
de les hores de servei anuals proposades pels licitadors.

3.- REQUISITS DELS MITJANS HUMANS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
S’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un mínim de recursos amb el següent perfil:
-

1 arquitecte en exercici
1 arquitecte tècnic en exercici
Mínim de 10 anys d’experiència professional acreditable.
Formació i experiència específica acreditable en el Model d’Atenció Centrada en la
persona.
Domini de la legislació i jurisprudència en matèria d’Urbanisme.
Domini d’eines informàtiques.
Bons coneixements de català, tant parlat com escrit.

4.- FUNCIONS QUE S’HAN DE DUR A TERME
L’assessorament tècnic i urbanístic per diferents projectes de SUMAR inclourà les funcions
següents:
A) Redacció d’informes de viabilitat funcional:
-

L’estudi, l’anàlisi i la redacció dels informes necessaris de viabilitat funcional,
sostenible i econòmica per la construcció i rehabilitació de residències i
centres diürns dels serveis i projectes que SUMAR gestioni o executi.

-

Assessorament i suport en matèria d’urbanisme i altres matèries afins dins la
categoria professional.

B) Altres conceptes (visites addicionals per temes no relacionats amb els informes de
viabilitat, informes addicionals i altres), aquestes funcions es comptabilitzaran amb
una bossa d’hores anual mínima de 30 hores, podent arribar a un màxim de 35 hores
anuals en funció de les millores proposades pels licitadors per aquest concepte.
CON-PO 04/2019
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5.- INICI DEL SERVEI
El servei es portarà a terme d’acord amb les necessitats de SUMAR en la matèria objecte de
contracte.

6.- ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
El contractista ha de designar una persona responsable per tal que sigui el/la interlocutor/a
directe i únic/a amb SUMAR.
Les seves tasques són principalment:
• Facilitar a SUMAR la informació establerta i especificada en aquest Plec de condicions
tècniques.
• Ser el contacte directe via telèfon, telefax i correu electrònic per qualsevol incidència
relacionada amb el contracte.

7.- SEGUIMENT I CONTROL DEL SERVEI
SUMAR ha de controlar el compliment de les condicions d’aquest contracte, a través de la
persona o persones que designi, que ha de posar en coneixement del contractista les
deficiències, anomalies o incidències detectades en la rentadora.

CON-PO 04/2019
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EXP. CON-PO 04/2019
Servei d’assessorament tècnic i urbanístic per a diferents estudis SUMAR, SERVEIS
PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., mitjançant procediment obert amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació.

SOBRE B

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A
JUDICI DE VALOR

Proposta presentada per

Albert Vitaller Arquitectura SLP

Albert Vitaller Santiró

Barcelona, 27 de febrer de 2019
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Contractació del servei d’assessorament tècnic i urbanístic per a diferents estudis de
SUMAR, SERVEIS PÚBLIC D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., mitjançant
procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

1 - CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
1.1 Recursos Materials
Senyors,
El sotasignant ALBERT VITALLER SANTIRÓ, proveït de DNI núm. 46.124.301-D, i domicili professional a
Barcelona, Travessera de les Corts, 230 entl. 2ª, actuant en representació de l’empresa Albert Vitaller
Arquitectura, SLP, amb NIF núm. B-64.687.882, a la qual represento per la meva qualitat de Soci
administrador, declara:
Davant de SERVEIS PÚBLIC D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L, i en relació amb la licitació convocada per
al:
Servei d’assessorament tècnic i urbanístic per a diferents estudis de SUMAR, SERVEIS PÚBLIC D’ACCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris
d’adjudicació.

i estant interessat en la seva licitació,

DECLARO
Que els mitjans material dels que disposarà per portarà a terme el projecte i la direcció d’obra, si re
resulta adjudicatari, son els següents:

Vitaller
Arquitectura

Despatx de 105m2
21 treballadors

Socis
Arquitectes responsable de projectes
Arquitectes
Estudiants Arquitectura
Administratius
Enginyers de l’edificació

3
5
6
3
2
2

Ordenadors i
Perifèrics
1 servidor INTEL XEON E5506 2.13 GHZ de
10GB de RAM
7 Ordinadors INTEL CORE I7-6700 3.4GHZ
de 16GB de RAM
3 Ordinadors INTEL CORE I7-4790 3.6GHZ
de 16 GB de RAM

1 Impressora HP Officejet Pro K850
1 Impressora HP Deskjet 990 cx1
1 Plotter HP desingjet 50
1 fotocopiadora multi funció amb fax RICOH
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1 Ordinador INTEL PENTIUM DUAL CPU
E2140 1.6GHZ de 2GB de RAM

1 Ordinador portàtil HP INTEL CORE I77500U 2.70GHZ de 12GB de RAM

2 Càmeres digital Nikon coolpix L3

1 enquadernadora

2 Disc durs externs de 500 GB.
1 Ordinador portàtil Toshiba INTEL CORE I54 Unitats de emmagatzematge de 2TB
5200U 2.2GHZ de 8 GB de RAM
1 Ordinador portàtil ASUS INTEL CORE I76500U 3.100GHZ de 12GB de RAM
2 Ordinador portátil surface INTEL CORE 5i7300 CPU 2,6GHZ de 8 GB de RAM
Software

1 projector LCD Epson EB-W04 de
3000lúmenes – WXGA (1280x800)

Autodesk Revit 2016/2017/2018

Windows 7 i 10

Autodesk Autocad 2017

Internet Explorer

Autodesk Navisworks Manage 2017

Mozilla Firefox

Autodesk 3Ds MAX 2017

Programa de gestió de despatxos ENTORN

Dynamo 1.3.0

ESET Endpoint Antivirus

Google Sketch-up

PRESTO

V-Ray for Sketch-up

TCQ 2000 V5.1

Microstation SE

TCQGMA 2000 V5.1

Microsoft Office 2013

TCQCOF 2000 V5.1

Adobe Photoshop CS5.5

TCQESS 2000 V5.1

Adobe InDesign CS5.5

Gantt Project

Adobe Illustrator CS5.1

Dropbox

Adobe Acrobat XI PRO

Slack

1.2 Horari i lloc
L’Horari de prestació dels serveis seran flexibles sempre i quan es mantingui dins de l’horari 9:00h a 18:30h
calcular un mínim d'hores anuals per la realització d’altres conceptes com s’especifica en el quadre
anterior.
Vitaller te disponibilitat de mobilitat per assistir a un lloc concretat amb SUMAR amb una convocatòria
amb un marge mínim de 2 dies.
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2 - REQUISITS DELS MITJANS HUMANS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
2.1 Eines informàtiques
Es proposa l’aplicació de metodologia BIM per al desenvolupament del projecte. Des de fa més de 5 anys, el nostre
despatx elabora i executa tots els seus projectes amb BIM, acumulant amplis coneixements sobre el disseny de
processos de treball interns i externs en aquesta metodologia, i facilitant i propiciant la col·laboració entre els
diferents agents que participen en fases del cicle de vida del projecte, incloent el Promotor, i la Propietat o Operador.
El treball amb models BIM (Building Information Modeling) suposa un increment en l’eficiència dels equips i la
qualitat del projecte gràcies als nombrosos avantatges que presenta respecte als entorns de treball tradicionals
basats en eines CAD. La introducció de la metodología BIM en fase de redacció ens permet:
•

Centralitzar i posar a disposició de tots els agents que participen en alguna de les fases del cicle de vida de
l’edifici tota la informació generada durant la fase de redacció, garantint la seva fiabilitat.

•

Millora la comunicació i coordinació entre totes les disciplines.

•

Proporcionar un model constructiu virtual, que permet revisar i visualitzar sistemes i solucions constructives
per valorar-ne la idoneïtat o la modificació.

•

Detectar col·lisions i incidències a partir de la visualització 3D del projecte que no es detecten en sistemes 2D.

•

Construir el projecte digitalment abans d’iniciar-ne l’execució, fent possible analitzar diverses alternatives fins
a acordar la solució i el pla de treball més eficient.

•

Com a conseqüència de la fiabilitat i accessibilitat de la informació generada en fase de projecte i obra,
l'explotador veurà facilitada la tasca de presa de decisions en fase d'operacions i manteniment de l'edifici.

A partir de l’experiència prèvia acumulada en redacció i direcció de projectes per a Infraestructures.cat, es proposa
implementar el BIM en el projecte objecte d’aquesta licitació. Amb aquesta finalitat, es designarà un Responsable
BIM o BIM Manager que s’encarregarà de dissenyar, establir i gestionar dels processos i fluxos de treball a seguir,
així com de garantir la correcta aplicació”.

2.2 Currículums
Acreditem una llarga experiència de mes de 10 anys treballant en el sector, amb formació en múltiples
camps i un llistat d’obres ajustat al requisits de l’obra a realitzar:

Arquitectes:

Enginyers de l’edificació

a) Albert Vitaller Santiró

c) Erica Labrador Deber

b) Laia Isern Meix

d) Joan Llorens Sulivera
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NOM:

Albert Vitaller i Santiró

DADES BIOGRÀFIQUES:

Nascut a Barcelona, 29 de Gener de 1966

DIRECCIÓ PROFESSIONAL:

Trav. de Les Corts, 230 entresòl 2a
08014 BARCELONA
Tel. 934.91.45.75
Fax. 934.90.89.61
E-mail. arquitectura@vitaller.com

TITULACIÓ ACADÈMICA:

Arquitecte per l’ Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Barcelona (ETSAB). 1995
Màster d’arquitectura a gran escala, per la UPC
Human Centered Designed, Curs de planejament d’arquitectura

NÚMERO DE COL·LEGIAT:

26.929-8

EINES INFORMÀTIQUES:

Microsoft Office
Adobe Systems
Eines BIM, Revit
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PREMIS I
CONCURSOS

2018

2018

1er. Premi. Concurs pel servei de redacció del projecte tècnic d’un centre d’atenció diürna i de
dues unitats de convivència per a la gent gran al municipi de Vidreres i el servei de redacció del
projecte executiu d’un centre d’atenció diürna”
Vidreres
1er. Premi. Concurs per a la redacció dels projectes i Direcció d’Obra, per a la reforma i
ampliació de del servei d’urgències i adequació d’altres àrees de l’Hospital General Universitari
de Castelló de la Plana

2018

1er. Premi. Concurs per a la redacció dels projectes i direcció de l’obra per a la reforma i
ampliació de l’Hospital Miliar Manuela Solís Claràs de Poblet – Mislata a València.

2018

1er. Premi. Concurs per a la redacció del Pla Director d’Obres i redacció del Projecte Executiu i
Direcció d’Obra de l’edifici assistencial de 90 llits de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell.

2017

1er. Premi. Concurs per a la redacció del projecte bàsic i d’execució de la reforma d’espais de
l’Hospital de Mataró.

2016

1er Premi. Concurs per la nova construcció de la UCI de l’Hospital Santa Caterina a Salt.

2015

1er Premi. Concurs per a la reforma de la Unitat ICEMEQ pavelló 12 planta 4 de l’Hospital
Clínic de Barcelona.

2015

1er Premi. Concurs per la reforma de la UCI pediàtrica de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona

2015

1er Premi. Concurs per la reforma de les urgències pediàtriques del Hospital Dr. Josep Trueta
de Girona

2015

1er Premi. Concurs per la reforma i ampliació de la planta 4-5 de l’Hospital Clínic de
Barcelona.

2015

1er Premi. Concurs Centre de Salut amb Servei d’ Urgències i CMA a Granollers.
1er Premi. Concurs per la redacció de l’avantprojecte, per a la reforma de la
Residència Sant Jaume d’Olot.

2015

1er Premi. Concurs estudis previs i avantprojecte per a la construcció de la residència i centre
de dia per a la gent gran del municipi de Llagostera

2015

1er. Premi. Concurs Nou Laboratori Regional de Girona

2015

1er. Premi. Laboratori d’Investigació Biomèdica IDIBGI a Girona.

2014

1er Premi. Concurs per a la rehabilitació i adequació dels espais de laboratori i nou estabulari,
al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, Girona

2014

1er Premi. Concurs Reforma interior de l’ala oest de la 3ª planta de l’Hospital Sant
Viladecans.

2014

1er Premi. Concurs per a la construcció del CAP Sant Pere de Ribes.

2014

1er Premi. Concurs Reforma de la 2ª fase del Centre d’Investigació i Desenvolupament Pascual
Vila

2013

1er. Premi. Concurs per a la rehabilitació i adequació d’uns espais de laboratori i la construcció
d’un estabulari amb sistemes industrialitzats, IDIBGI

2012

1er Premi. Concurs per a la reforma e l’edifici del Parc Taulí, Sabadell

2012

1er Premi. Concurs per a la 2a fase del CSIC-CID a Barcelona.

2011

1er Premi. Concurs per la reforma de la planta 1-2 de l’Hospital General de Vic, a Vic.

2015

Llorenç a
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2010
2008

1er Premi. Concurs per la reforma i ampliació de la residència per gent gran Comptes d’Urgell,
a Balaguer.
1er. Premi. Concurs per a un Centre Residencial d’Acció Educativa a Barcelona.

2008

1er Premi. Concurs per el Pla d’Obres 2007-2011 a l’Hospital Clínic de Barcelona

2008

1er Premi. Concurs per a la construcció del CRAE Joan Torras, a Barcelona.

2008

1er Premi. Concurs per a un CAP a Amer, Girona.

2007

1er Premi. Concurs per a la rehabilitació de la Massada Gasol per a habitatges per a
disminuïts psíquics,a Tortosa.

2007

1er Premi. Concurs per a l’ampliació i reforma del CAP Salou, Tarragona.

2007

1er Premi. Concurs per a la nova construcció del CAP Palaudàries, Lliça de Munt,

2006

1er Premi. Concurs per a la rehabilitació i millora del Casal per a la Gent Gran a Figueres,
Girona.

2006

1er Premi. Concurs per a la rehabilitació i ampliació del centre de la Comunitat Infantil a
Sant Andreu, Barcelona.

2006

1er Premi. Concurs per a la reforma de l’ala Est de l’Hospital de Santa Maria, de Lleida.

2005

1er Premi. Hospital de Santa Caterina. Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2005.
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

2005

1er Premi. Concurs per a l’ampliació del CEIP Catalònia (Barcelona).

2005

1er Premi. Concurs per a la construcció del CAP Serraparera nou, a Cerdanyola.

2005

1er Premi. Concurs per a la construcció de 32 habitatges per a gent gran, a Figueres.

2003

1er Premi. Concurs per a l’ampliació de la facultat d’Econòmiques de la Universitat Autònoma
de Barcelona

2003

3er premi. Concurs per a Residencia Geriàtrica a Ciutadella (Menorca).

2000

Accèssit. Concurs de Projectes per a 28 Habitatges a Còrdova.

2000

Finalista. Concurs d’idees per a Centre de Dia i Oficines de Serveis Municipals, a Santa Marta
de Tormes, Salamanca.

1998

Concurs Europan 5 sobre alternatives de vivenda en zones degradades. Almere buiten
(Holanda).

1997

1er Premi Concurs de projectes a per a CAP Riu Mariner, a Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona).

1996

Menció. Concurs d’idees per a l’Àrea de serveis per a la Z.A.L. del Port de Barcelona.

1994

2º Premi. Concurs per a la Ordenació de l’entorn de l’església de Caldes de Montbui.
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CONFERENCIES
I CURSOS
Ponent a “Mixed Building. Inclusive enviroment for therapeutic activity and apartaments for
independent líving”, al Congrés European Healthcare Design 2018. Juny 2018
2018

Ponent a “Arquitectura centrada a la persona”, al 8é. Gran Debat de Construcció Sanitaria.
Maig 2018.
Ponent a “Arquitectura centrada a la Persona”, al Congrés de Colòmbia 2018. Abril 2018.
Ponent a “Arquitectura centrada en la persona: 3 residencias para personas mayores”, al IV
Congrés Internacional de Gerontologia, organitzat per la Universitat de Costa Rica. Agost 2017.

2017

Ponència a la jornada “Ampliació de l’Hospital Santa Caterina: Laboratori clínic i nova UCI” al
Lean Construction Barcelona 2017. Experiències de l’aplicació del LEAN. Octubre 2017.
Conferencia “ Nuevas instalaciones del IDIBGI en el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt
(Girona) y otros proyectos”

2016

2015

Ponent a “El Hospital del Futuro”, al Consorci Hospitalari de Vic – Generalitat de Catalunya.
Professor del curs de Postgrau Internacional “La arquitectura del hospital del siglo XXI. LA(H)B
Laboratori Arquitectura Hospitalària”.
Ponent a “Nueva Clínica de Neuro-rehabilitación en Barcelona”, organitzat per l’Ajuntament de
Barcelona

2014

Professor del curs de Postgrau Internacional “La arquitectura del hospital del siglo XXI.
LA(H)B Laboratori Arquitectura Hospitalària”.
Ponent a la presentació del Nou Centre Guttmann La Segrera, organitzat pel Consell de Barri.
Ponent al “Gran Debate de Construcción Sanitaria”, organitzat per Grupo Via a Madrid.

2011

Ponent al “Gran Debate de Construcción Sanitaria”, organitzat per Grupo Via a Barcelona.
Publicació del projecte del Centre d’Investigació Biomèdica Cellex a la pàgina web de la revista
“JANO.es Medicina y Humanidades”.
Publicació del projecte Centre d’Atenció Primària Palaudàries a Lliçà d’Amunt en el llibre
“Arquitectures dels Equipaments Públics a Catalunya 2000-2010” DPTO i GISA

2010

Publicació del projecte “Centre de diàlisi al carrer Manso 29-31” a la revista “Mon Clínic” del
mes de novembre de 2010 número 22.
Publicació del projecte del Centre de diàlisi al carrer Manso 29-31 del Hospital Clínic a “La
Vanguardia” del dia 10 de novembre de 2010
Publicació dels projectes “CAP Amer”, “CAP Palaudàries a Llinçà d’Amunt”, “Parc Hospitalari
Martí i Julià, Hospital de Santa Caterina”i “Parc Hospitalari Martí i Julià a Salt” al llibre
“Arquitectura per a la Salut” editat pel CatSalut i la Generalitat de Catalunya.

2007

Publicació Concurs “Cap Bonaplata”, un centre de salut mental i un Servei d’acollida
Residencial en Vía Augusta. Barcelona. TC cuadernos. Nº 79. Año 2007.
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Ponent a “32 Habitatges per a gent gran a Figueres” inaugural de l’exposició “HPO FIGUERES”,
a la seu del COAC –Delegació de l’Alt EmpordàExposició “HPO FIGUERES”, a la seu del COAC –Delegació de l’Alt Empordà
2006

Exposició “CONCURSOS D’ARQUITECTURA PER HABITATGES PROTEGITS A CATALUNYA”,
organitzat per la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a la seu del
COAC.
CONCURSOS D’ARQUITECTURA PER HABITATGES PROTEGITS A CATALUNYA, editat,per la
Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i INCASOL.
Ampliació de la Facultat d’econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
INDE. Gener 2006. Barcelona.

2005

Ampliació de la Facultat d’econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
CIC. Arquitectura i Construcció. Nº 419. Gener 2006. Madrid.
Hospital General Santa Caterina, a Salt . INDE. Gener 2006. Barcelona.
Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2005. Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya

2004
2003
2002

Concursos d’Arquitectura per a Joves Arquitectes a Andalusia. EPSA. Sevilla.
Concurs per a Residència Geriàtrica a Ciutadella. Tribuna de la Construcció nº 55.
Valencia
Projeccions, Arquitectura Catalana al Món. L’activitat professional dels arquitectes catalans
fora d’Espanya Web-Exposició del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Exposició eme3 Density: ciutat, densitat i mestissatge. Maquines de confort. Centre
2001 de Cultura Contemporània de Barcelona.
Exposició de projectes seleccionats al I Concurso de Arquitectura para Jóvenes
2000 Arquitectos a Andalusia. Sevilla.

1998

Concurs per a Joves Arquitectes 1997. Generalitat de Catalunya. Departament de
Política Territorial i Obres Públiques.

1997

Exposició de projectes premiats al II Concurs per a Joves Arquitecte. Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya.

1996
1994

UIA Barcelona 96. Concursos Actar i UIA Barcelona96.
High-Rise Buildings.250 m.skyscraper at the Wilhelminapier, at the Kop van
Zuid-plan ,Rotterdam). Technische Universiteit Delft
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OBRA
2016

Nova residencia assistida i centre de dia a Figueres
Redacció de projecte i Direcció d’Obra. Projecte realitzat amb metodologia BIM
Obra nova: 5.755 m²
Pressupost: 3.650.553 euros
Promotor: Fundació Salut Empordà

2016

Nou edifici de l’Institut Guttmann a la Sagrera, Barcelona
Redacció de projecte i Direcció d’obra. Projecte realitzat amb metodologia BIM.
Reforma: 16.240,22 m2
Pressupost: 14.973.151,90 euros
Promotor: Institut Guttmann

2015

Reforma de la Residència Sant Jaume d’Olot
Redacció d’avantprojecte i projecte bàsic. Projecte realitzat amb metodologia BIM.
Reforma: 5.548,23 m2
Pressupost: 4.749.424,99 euros
Promotor: FAHSJO (Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot)

2015

Reforma dels espais de convivència de la residència Sant Hilari Sacalm
Redacció d’avantprojecte. Projecte realitzat amb metodologia BIM.
Obra nova: 135,66 m2
Pressupost: 88.846,52 euros
Promotor: SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL

2015

Residència i centre de dia per a la gent gran, Llagostera
Redacció d’avantprojecte. Projecte realitzat amb metodologia BIM.
Obra nova: 4.920,37m2
Pressupost: 4.322.000,00 euros
Promotor: SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL
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2013

Nou centre sociosanitari a Balaguer
Redacció de projecte i Direcció d’obra
Reforma: 5.900 m²
Pressupost: 7.139.000 euros
Promotor: Centre Sanitari Balaguer

2011

Reforma i ampliació de la residència per gent gran Comptes d’Urgell, a Balaguer
Redacció de projecte
Reforma: 2.000 m²
Pressupost: 1.754.402,40 euros
Promotor: Generalitat de Catalunya

2008

Centre Residencial d’Acció Educativa a Barcelona
Redacció de projecte
Obra nova: 554 m2
Pressupost: 805.000 €
Promotor: Departament d’Acció Social i Ciutadania -Generalitat de Catalunya

2007

Reforma per a habitatges per a disminuïts psíquics, a Figueres
Redacció d’avantprojecte
Reforma: 1.810 m2
Pressupost: 1.647.100 €
Promotor: Departament d’Acció Social i Ciutadania

2006

Rehabilitació i Millora del Casal de Gent Gran de Figueres
Redacció d’avantprojecte. En col·laboració de Sònia Miguel Queralt
Reforma: 2.281 m2
Pressupost: 2.711.025 €
Promotor: Departament governació

2006

Residencia assistida de 112 llits i centre de dia, a Torregrossa (Lleida)
Redacció de projecte i direcció d’obra
Obra nova: 3.629,05 m2
Pressupost: 2.559.618,60 €
Promotor: Lleida Residencial, serveis per a la Gent Gran
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2003

Reforma de la Residencia Prats a Tona.
Redacció de projecte i direcció d’obra
Reforma: 1.800 m2
Pressupost: 1.201.620 €
Promotor: Emparvi SL

2003

Residència sociosanitària a Montigalà. Badalona.
Redacció de projecte. Col·laboració amb Albert de Pineda
Obra nova: 9.200 m2
Pressupost: 7.138.685,00 €
Promotor: Ajuntament de Badalona
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NOM:

Laia Isern Meix

DADES BIOGRÀFIQUES:

Nascuda a Gandesa el 16 d’abril de 1980

DIRECCIÓ PROFESSIONAL:

Travessera de Les Corts, 230 entresòl 2a
08014 Barcelona
Tel. 934.91.45.75
Fax. 934.90.89.61
E-mail. arquitectura@vitaller.com

TITULACIÓ ACADÈMICA

Arquitecte llicenciada a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona a l’abril de 2006
Màster en Arquitectura, Organització i Gestió d’infraestructures
hospitalàries a la Universitat CEU, San Pablo, finalitzat al juny 2015
Human Centered Designed, Curs de planejament d’arquitectura

NÚMERO DE COL·LEGIAT:

49465-8

EINES INFORMÀTIQUES:

Microsoft Office
Adobe Systems
Eines BIM, Revit
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PREMIS I
CONCURSOS

2018

2018

1er. Premi. Concurs paper Servei de redacció del projecte Tècnic d'un
centre d'atenció diürna i de dues unitats de convivència per a gent gran
al municipi de vitralls i el servei de redacció del projecte executiu d'un
centre d'atenció diürna "vidrieres
1er. Premi. Concurs per a la redacció dels projectes i Direcció d’Obra,
per a la reforma i ampliació de del servei d’urgències i adequació
d’altres àrees de l’Hospital General Universitari de Castelló de la Plana.

2018

1er. Premi. Concurs per a la redacció dels projectes i direcció de l’obra
per a la reforma i ampliació de l’Hospital Miliar Manuela Solís Claràs de
Poblet – Mislata a València.

2018

1er. Premi. Concurs per a la redacció del Pla Director d’Obres i
redacció del Projecte Executiu i Direcció d’Obra de l’edifici assistencial
de 90 llits de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell.

2017

1er. Premi. Concurs per a la redacció del projecte bàsic i d’execució de
la reforma d’espais de l’Hospital de Mataró.

2016

1er Premi. Concurs per a la nova construcció de la UCI de l’Hospital
Santa Caterina a Salt.

2015

1er Premi. Concurs per a la reforma de la Unitat ICEMEQ pavelló 12
planta 4 de l’Hospital Clínic de Barcelona

2015

1er Premi. Concurs per a la reforma de la UCI i urgències pediátriques
a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona

2015

1er Premi. Concurs servei d’urgències i CMA a Granollers

2015

1er Premi. Concurs per la reforma i ampliació de la planta 4-5 de
l’Hospital Clínic de Barcelona

2015

1er Premi. Concurs per la redacció de l’avantprojecte, per a la reforma
de la Residència Sant Jaume d’Olot

2015

1er Premi. Concurs estudis previs i avantprojecte per a la construcció
de la residència i centre de dia per a la gent gran del municipi de
Llagostera
1er. Premi. Concurs Nou Laboratori Regional de Girona.

2015
2015
2014
2014
2014

1er Premi. Concurs Laboratori d’investigació Biomèdica Idibgi a Girona
1er Premi. Concurs reforma per laboratori regional de Girona al Parc
Hospitalari Martí i Julià a Salt, Girona.
1er Premi. Concurs per a la construcció del CAP Sant Pere de Ribes.
1er Premi. Concurs Reforma interior de l’ala oest de la 3ª planta de
l’Hospital de Viladecans.
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2014

2013

1er Premi. Concurs Reforma de la 2ª fase del Centre d’Investigació i
Desenvolupament Pascual Vila
1er Premi. Concurs per a la rehabilitació i adequació d’uns espais de
laboratori i la construcció d’un estabulari amb sistemes industrialitzats,
IDIBGI.

2012

1er Premi. concurs per a la reforma de l’àrea de logística i serveis a
l’Edifici Parc Taulí.

2012

1er Premi. Concurs per a la 2a fase del CID a Barcelona. Redacció de
Projecte Executiu.

2011

1er Premi. Concurs per la reforma de la planta 1-2 de l’Hospital
General de Vic, a Vic

2011

1er Premi. Concurs de fotografia per tal de decorar el Hall de l’Arxiu
Comarcal de la Terra Alta.

2010

2008

1er. Premi. Concurs per a l’Ampliació i reforma de la Residència per
Gent Gran Comptes d’Urgell, a Balaguer.
1er. Premi. Concurs per a un Centre Residencial d’Acció Educativa a
Barcelona.

2008

1er. Premi. Concurs per el Pla d’Obres 2007-2011 a l’Hospital Clínic de
Barcelona.

2008

1er. Premi. Concurs per a la construcció del CRAE Joan Torras, a
Barcelona

2008
2007
2007

1er. Premi. Concurs per a un CAP a Amer, Girona
1er.Premi. Concurs per a la rehabilitació de la Massada Gasol per a
habitatges per a disminuïts psíquics,a Tortosa.
1er.Premi. Concurs per a l’ampliació i reforma del CAP Salou, Tarragona.

2007

1er.Premi. Concurs per a la nova construcció del CAP Palaudàries, Lliça
de Munt, Barcelona.

2006

1er. Premi. Concurs per a la reforma de l’ala Est de l’Hospital de Santa
Maria, de Lleida.

2006

1er Premi. Concurs per a la rehabilitació i millora del Casal per a la
Gent Gran a Figueres, Girona.

2006

1er Premi. Concurs per a la rehabilitació i ampliació del centre de la
Comunitat Infantil a Sant Andreu, Barcelona.
Concurs Racons Públics.

2004
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CONFERENCIES I

2018

CURSOS

Ponència “Experiència en l’actuació d’ampliació d’un hospital” al Café Lean a
ITEC. Gener 2018.
Curs “La gestión de persones y equipos” IESE Bussiness School. Gener 2018

2017

Ponència a les jornades tècniques “Casos pràctics de l’aplicació del BIM en
obra” al CAATEETE. Setembre 2017
Ponència a la jornada “Ampliació de l’Hospital Santa Caterina:
Laboratori clínic i nova UCI” al Lean Construction Barcelona 2017.
Experiències de l’aplicació del LEAN. Octubre 2017.
BIM Summit. CAATEEB

Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría Lean Construction Barcelona
2017. Experiències de l’aplicació del Lean. ITEC

2016

Ponència a la jornada “Introducció a la metodologia BIM” al CatEbre Tortosa.
Febrer 2016
Pon “Conferència de l’Aplicació del BIM en casos reals.” Organitzat pel CAATEEB -

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de
Barcelona
Ponencia “Curs d’Introducció a la metodologia BIM.” Master S.A. de Ingeniería
Curs de BREAAM ES Associat a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya
Conferència: ITEC “Sessions tècniques cap a una Construcció més
Sostenible”European BIM Summit 2016
Conferència: Ponent en la jornada “Introducció a la metodología BIM” al
CatEbre en Tortosa BIM Summit Day. Casos pràctics BIM
Sessions tècniques: cap a una construcció més sostenible
Introducció al BIM. Experiències BIM
2015

Ponència a la jornada “Les claus a l’ hora de modernitzar i reformar centres
sanitaris, últims projectes”, organitzada pel Grup Vía a Barcelona. Octubre 2015
Ponència al Cicle de jornades: Building information Modeling, projectar amb
BIM, presentació del cas Cap Sant Pere de Ribes. Organitzat per camins.cat i
ITEC. Juny 2015
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Ponent a la jornada tècnica d’introducció al BIM a la Diputació de

Lleida,

presentació dels casos del Cap Sant Pere de Ribes i Reforma de l’Hospital Clínic.
Organitzat per camins.cat a l’ITEC. Octubre 2015.
Jornada “d’ecodisseny i ecoinnovació a Catalunya”, ACCIÓ Generalitat de
Catalunya.
Nous materials i espai interior, COAC. Dimecres tecnològics al COAC: BIM i ara
què?, aproximació al disseny arquitectònic amb BIM
Autodesk forum 2015, Camp Nou, Barcelona
Aproximació al disseny arquitectònic en BIM.Modernització i rehabilitació de
centres sanitaris
2014

HospitalSpec “foro de arquitectura y equipamiento hospitalario”
Màster en Arquitectura, Organització i Gestió d’infraestructures hospitalàries a
la Universitat CEU, San Pablo.
Curs de d’anglès nivell C1 a l’Escola Oficial d’Idiomes

2013

II Congrés “Arquitectura i Salut”, organitzat per Agrupació AuS: Arquitectura i
Salut.
Gran debat d’arquitectura hospitalària, de Grupo Vía.

2012

Curs de Revit Architecture nivell bàsic i avançat a La Salle de Barcelona.
Curs de HADES, eina d’ajuda al disseny per edificacions més sostenible, al COAC.

2011

Visat telemàtic, al COAC per Xavier Rodríguez.
Certificats de Gestió 9001,14001 i Ecodisseny. Ponent Felipe Romero.
Visita guiada a l’edifici CEK, organitzat per Bosch¬Serret SA.
Jornada tècnica sobre il·luminació eficient en hospitals, organitzat per Philips i
Ingenieros JG.
Gran trobada d’il·luminació en Contrumad, organitzat per Grupo Via.
Grans projectes d’arquitectura, organitzat per Grupo Via.
Certificació LEED per edificis existents, organitzat per Lavola-Pamias.
Jornades de formació en Ecodisseny UNE 150301 i la seva integració amb el
sistema de gestió de qualitat ISO 9001.
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OBRA
2016

Nova residencia assistida i centre de dia a Figueres
Redacció de projecte i Direcció d’Obra. Projecte realitzat amb metodologia
BIM
Obra nova: 5.755 m²
Pressupost: 3.650.553 euros
Promotor: Fundació Salut Empordà

2016

Nou edifici de l’Institut Guttmann a la Sagrera, Barcelona
Redacció de projecte i Direcció d’obra. Projecte realitzat amb metodologia
BIM.
Reforma: 16.240,22 m2
Pressupost: 14.973.151,90 euros
Promotor: Institut Guttmann

2015

Reforma de la Residència Sant Jaume d’Olot
Redacció d’avantprojecte i projecte bàsic. Projecte realitzat amb metodologia
BIM.
Reforma: 5.548,23 m2
Pressupost: 4.749.424,99 euros
Promotor: FAHSJO (Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot)

2015

Reforma dels espais de convivència de la residència Sant Hilari Sacalm
Redacció d’avantprojecte. Projecte realitzat amb metodologia BIM.
Obra nova: 135,66 m2
Pressupost: 88.846,52 euros
Promotor: SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL

2015

Residència i centre de dia per a la gent gran, Llagostera
Redacció d’avantprojecte. Projecte realitzat amb metodologia BIM.
Obra nova: 4.920,37m2
Pressupost: 4.322.000,00 euros
Promotor: SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL
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2013

Nou centre sociosanitari a Balaguer
Redacció de projecte i Direcció d’obra
Reforma: 5.900 m²
Pressupost: 7.139.000 euros
Promotor: Centre Sanitari Balaguer

2008

Centre Residencial d’Acció Educativa a Barcelona
Redacció de projecte
Obra nova: 554 m2
Pressupost: 805.000 €
Promotor: Departament d’Acció Social i Ciutadania -Generalitat de Catalunya

2007

Reforma per a habitatges per a disminuïts psíquics, a Figueres
Redacció d’avantprojecte
Reforma: 1.810 m2
Pressupost: 1.647.100 €
Promotor: Departament d’Acció Social i Ciutadania

2006

Rehabilitació i Millora del Casal de Gent Gran de Figueres
Redacció d’avantprojecte.
En col·laboració de Sònia Miguel Queralt
Reforma: 2.281 m2
Pressupost: 2.711.025 €
Promotor: Departament governació

2006

Residencia assistida de 112 llits i centre de dia, a Torregrossa (Lleida)
Redacció de projecte i direcció d’obra
Obra nova: 3.629,05 m2
Pressupost: 2.559.618,60 €
Promotor: Lleida Residencial, serveis per a la Gent Gran
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NOM:

Erica Labrador Deber

DADES BIOGRÀFIQUES:

Nascuda a Barcelona el 17 de març de 1981

DIRECCIÓ PROFESSIONAL:

Travessera de Les Corts, 230 entresòl 2a
08014 Barcelona
Tel. 934.91.45.75
Fax. 934.90.89.61
E-mail. arquitectura@vitaller.com

TITULACIÓ ACADÈMICA:

Graduada en Enginyeria d’Edificació a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona (EPSEB).
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (3 Especialitats) Universitat de Vic
Diploma de Coordinador de Seguretat i Salut en obres de Construcció a l’EPSEB.
Tècnic acreditat per la Generalitat per elaborar Plans d’Autoprotecció
Introducció LEAN Construction i la seva implicació en el BIM.
Impartida pel CAATEEB
Control de obra i millora de producció. Sistema del últim planificador LEAN
Human Centered Designed, Curs de planejament d’arquitectura

NÚMERO DE COL·LEGIAT:

13539

EINES INFORMÀTIQUES:

Microsoft Office
Adobe Systems
Eines BIM, Revit,
TCQ, Presto

Travessera de Les Corts 230 entl. 2 08014 Barcelona | Tel. +34 934 914 575 | Fax
+34 934 908 961

CONFERENCIES I

2018

CURSOS

4ta Jornada en ACP (Atenció Centrada a la Persona),organitzat per
l’ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) a Barcelona a 1
d’Octubre del 2018.
Control d’obra i millora de producció, el sistema de l’últim planificador,
planificació i producció en construcció LEAN, organitzat per l’ITEC
European BIM Summit, Barcelona 2018, organitzat pel CAATEEB

2017

Aplicació informàtica TCQ2000. Versió 5.2 per certificacions en BIM.
Impartida per l’ITEC.
Lean Contruction Barcelona 2017. Experiències a l’aplicació Lean
Impartida per l’ITEC.
Introducció al Lean Construction i la seva implicació amb el BIM.
Impartida pel CAATEEB.
Aplicació informàtica TCQ2000. Versió 5.1 per BIM impartida per l’ITEC
al CAATEEB
European BIM Summit, Barcelona 2017, organitzat pel CAATEEB
Formació específica en “Lean Construction”
El EBS day. El BIM i la innovació en seguretat i salut al CAATEEB

2016

Aplicació informàtica TCQ2000. Estudis i plans de seguretat i
Salut per l’ITEC
Aplicació informàtica TCQ2000. Gestió i control de qualitat per l’ITEC
Aplicació informàtica TCQ2000. Pressupostos. Operacions avançades i
utilitats BIM per l’ITEC
BIM: Autodesk Navisworks 2016 pel CAATEEB

2015

Formació superior per elaborar plans d’autoprotecció
European BIM Summit, Barcelona 2015, organitzat pel CAATEEB
BIM 4D del model BIM a la gestió del costos.

2014

Formació Bàsica per elaborar plans d’autoprotecció
Curs BIM amb Revit Architecture nivell bàsic
Curs BIM amb Revit Architecture Nivell avançat
Curs teòric i pràctic de lluita contra incendis, per Risk XXI
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2013

Curs de càlcul de certificació energètica en l’edificació amb CALENER i
LIDER, per Area Bulding School.
Màster en Prevenció de Riscos Laboral (3 especialitats), per la
Universitat de Vic.

2012

Curs PRESTO I V.10. Amidaments, pressupostos i certificacions, per
CAATEEB
Sistemes d’aïllament tèrmic per a l’exterior, per ISOLANA ahorro
energético SL

2011

Gran debate de arquitectura sostenible, organitzat per Schüco Energy
Certificació LEED per edificis existents, organitzat per Lavola-Pamias
Jornades de formació en Ecodisseny UNE 150301 i la seva integració
amb el sistema de gestió de qualitat ISO 9001
Gran debate de construcción Sanitaria, organitzat per Grupo Via.

2010

Conferència: Desenvolupament del cas pràctic de la coordinació de
Seguretat i Salut en fase d’execució.
Conferència: Principis, criteris i mètodes de Valoracions Immobiliàries
Disseny 3D per ordinador 3DStudio. UPC
Energía, Arquitectura y Sostenibilidad, de Grupo Vía

2008

Grupo Alsina, encofrados y andamios. UPC

2007

Disseny mecànic per ordinador CATIA. Fons Formació
Metodología y calibración. Bureau Veritas

2006

Auditora de procesos. Metodología FIEV. Bureau Veritas

2004

Herramientas de la Calidad para la mejora continua. Bureau Veritas

2003

Los cuatro pilares de la calidad APQP, SPC, MSA, AMFE, Bureau Veritas
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OBRA
2016

Nova residencia assistida i centre de dia a Figueres
Redacció de projecte i Direcció d’Obra. Projecte realitzat amb metodologia
BIM
Obra nova: 5.755 m²
Pressupost: 3.650.553 euros
Promotor: Fundació Salut Empordà

2016

Nou edifici de l’Institut Guttmann a la Sagrera, Barcelona
Redacció de projecte i Direcció d’obra. Projecte realitzat amb metodologia
BIM.
Reforma: 16.240,22 m2
Pressupost: 14.973.151,90 euros
Promotor: Institut Guttmann

2015

Reforma de la Residència Sant Jaume d’Olot
Redacció d’avantprojecte i projecte bàsic. Projecte realitzat amb metodologia
BIM.
Reforma: 5.548,23 m2
Pressupost: 4.749.424,99 euros
Promotor: FAHSJO (Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot)

2015

Reforma dels espais de convivència de la residència Sant Hilari Sacalm
Redacció d’avantprojecte. Projecte realitzat amb metodologia BIM.
Obra nova: 135,66 m2
Pressupost: 88.846,52 euros
Promotor: SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL

2015

Residència i centre de dia per a la gent gran, Llagostera
Redacció d’avantprojecte. Projecte realitzat amb metodologia BIM.
Obra nova: 4.920,37m2
Pressupost: 4.322.000,00 euros
Promotor: SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL
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2013

Nou centre sociosanitari a Balaguer
Redacció de projecte i Direcció d’obra
Reforma: 5.900 m²
Pressupost: 7.139.000 euros
Promotor: Centre Sanitari Balaguer

2008

Centre Residencial d’Acció Educativa a Barcelona
Redacció de projecte
Obra nova: 554 m2
Pressupost: 805.000 €
Promotor: Departament d’Acció Social i Ciutadania -Generalitat de Catalunya

2007

Reforma per a habitatges per a disminuïts psíquics, a Figueres
Redacció d’avantprojecte
Reforma: 1.810 m2
Pressupost: 1.647.100 €
Promotor: Departament d’Acció Social i Ciutadania

2006

Rehabilitació i Millora del Casal de Gent Gran de Figueres
Redacció d’avantprojecte.
En col·laboració de Sònia Miguel Queralt
Reforma: 2.281 m2
Pressupost: 2.711.025 €
Promotor: Departament governació

2006

Residencia assistida de 112 llits i centre de dia, a Torregrossa (Lleida)
Redacció de projecte i direcció d’obra
Obra nova: 3.629,05 m2
Pressupost: 2.559.618,60 €
Promotor: Lleida Residencial, serveis per a la Gent Gran
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Joan Llorens Sulivera
Informació personal:





Direcció: C/ Joan Alsina, 5 17003 GIRONA
Telf.: 972.20.50.44
Correu electrònic: joan.llorens@aparellador.org
Lloc de naixement: Girona

Estudis:
 1981 - 1985

I.F.P. Sant Narcís
Delineació 2º grau

Girona

 1986 -1989 U.P.C. de Girona
Girona
Arquitectura tècnica
 1991

U.P.C. de Girona
Girona
Projecte final de carrera de arquitectura tècnica

 2001

Colꞏlegi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona
Diploma del curs de amidaments y pressupostos

 2004
Colꞏlegi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona i Colꞏlegi
’Enginyers d’Obres Públiques de Catalunya
Curs superior patologia de la construcció


2008 -2010 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.
Màster
Oficial :Tecnologia a l’Arquitectura. Línia
d’especialització: Restauració i Rehabilitació d’Edificis.

 2008 -2010

Universitat de Lleida
Grau en Enginyer de l’edificació.

Experiència professional:
1990 -1991 KEPRO COSTA BRAVA Platja d’ Aro
Ajudant de obra:



SAGARO PARK 72 habitatges y urbanització zona piscina.
EL MIRADOR 60 cases aparellades y urbanització zona piscina.

1991 - 1997

CUBIERTAS Y MZOV S.A. Girona
Cap de obra:

 CENTRE DE ASSISTÈNCIA PRIMARIA A LA BISBAL.
 ESTACIÓ AUTOBUSSOS A PLATJA D’ ARO.
 AMPLIACIÓ PORT PESQUER A PALAMÓS.
 POLIESPORTIU A VILAFANT (2ª fase).
 LABORATORI DE MICROSCOPIA A L’universitat de Girona.
 DEPURADORA DE AIGÜES RESIDUALS A CALDES DE MALAVELLA.
 GERIÁTRIC "LES VETES" A SALT.
 TEATRE "CAN PANXUT" A SALT (2ª fase).
 ESCOLA PÚBLICA A AIGUAVIAVA (1a fase).
 URBANITZACIÓ CARRER A VILOBÍ D'ONYAR.
 CASERNA DE MOSSOS DE ESQUADRA A SANTA COLOMA DE FARNERS.
 TEATRE "ZORRILLA" A BADALONA (2ª fase).
 60 HABITATGES A 12 BLOCS A CERDANYOLA DEL VALLÈS.
 50 HABITATGES A SANT CUGAT DEL VALLES (fins fase de paleteria)
1997 – 1998 MIQUEL COSTA S.A. Figueres
Coordinador de Caps d’ obra
1998 – 2001 ABESA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. Girona
Cap d’ obra:






EDIFICI BERNAT BOADES bloc de 27 habitatges.
EDIFICI GUELL bloc de 28 habitatges.
EDIFICI VIADER bloc de 6 habitatges.
EDIFICI 6,5 bloc de 6 habitatges.
EDIFICI SEQUIA bloc de 36 habitatges.

2001 Com a professional liberal
Direcció d’execució material d’obra.













Habitatges unifamiliars (aprox. 35)
Edifici d’oficines C/Joan Alsina
Edificis plurifamiliars
o edifici entre mitjeres c/moreneta Salt(3 habitatges )
o edifici entre mitjeres c/Dr Castany Salt (5 habitatges)
o edifici entre mitjeres c/Jonquera Figueres (45 habitatges)
o Edifici 12 apartaments amb dues plantes garatge a Roses (Canyelles
petites)
Rehabilitació del seminari menor per a facultat de ciències de l’educació (fase 1)
a Girona.
Rehabilitació Mas El Cassés a Olot per a Centre Cívic i funcions assistencials.
Rehabilitació de planta primera per a Centre de Salut Mental i Juvenil del
Gironès.
Biblioteca Municipal de l’Ajuntament de Sarrià de Ter.
Coberta pati tarongers, edifici P-I Universitat de Girona.
Intervenció en edifici de 100 vivendes afectats per aluminosis a Sant Antoni de
Calonge.
Rehabilitació Mas Colomina.







Reforma i ampliació bloc quirúrgic. Hospital Sta Caterina. Parc Hospitalari
Martí i Julià. Salt.
Reparació escola Pla de Salt (Salt) i Sant Iscle (Vidreres). RAM XMG-13246.
Reforma i ampliació habitatge entre mitgeres Can Nabot.
Reforma coberta habitatge a Vidreres.
Obres de construcció de la nova unitat UCI-Semicrítics de l’Hospital Sta
Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià.

Redacció d’amidaments i pressupostos de diferents obres:
 nova construcció.
o 15 habitatges a Campdevànol per a Incasol
o Biblioteca i Auditori per a l’ajuntament de Sarria de Ter
o 16 Habitatges a Figueres
o 15 Habitatges a Salt
o Construcció Escola Vall-llobrega.
o Ampliació Escola Vall-llobrega.
o Ampliació Escola Ginebró de Llinars del Vallès
o Ampliació IAS La Roca a la Roca del Vallès
o Pavelló poliesportiu PAV-2 Escola Cassià Costal 1ª Fase. Ajuntament de
Girona.
o Passera Tueda. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
o Pavelló poliesportiu PAV-2- Escola Cassià Costal
o Estació de recàrrega multi equip per a vehicles elèctrics a l’Hospitalet de
Llobregat (estructura).
o Diferents habitatges unifamiliars.
o Centre d’Atenció diürna i dues unitats de convivència per a la gent gran
al municipi de Vidreres.


Rehabilitació .
o rehabilitació del seminari menor per a facultat de ciències de l’educació
(fase 1 i 2) a Girona
o Mas El Cassés a Olot per a Centre Cívic i funcions assistencials.
o Rehabilitació integral Bòvila vella de Palafrugell.
o rehabilitació de planta primera per a Centre de Salut Mental i Juvenil del
Gironès.
o Reforma part Ajuntament de Sarrià de Ter.
o Substitució pilar Casa Carles. Girona.
o Adequació estructural edifici en Portal Nou per a botiga.
o Ampliació IES La Roca a la Roca del Vallès
o Ampliació Escola Ginebró a Llinars del Vallès

Auditoria de projectes (part econòmica)
o Edifici BANESTO
o Equipament cultural casa de l’Anita
o Edifici Municipal pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Roses
o Facultat UNED. Edifici Comacros. Salt
o Edifici Banesto 2ona Fase
o Projecte d’ampliació de la biblioteca municipal de Celrà

Altres Activitats
2000 –

UNIVERSITAT DE GIRONA. Girona
Professor de diferents assignatures:
 Equips d’obra, instalꞏlacions i mitjans auxiliars.
 Pràctiques de anàlisi del procés constructiu.
 Practiques de amidaments i pressupostos.
 Oficina tècnica i projectes.

2002 – 2005 INSTITUT GAUDÍ. Girona
Professor de diferents assignatures:
 amidaments i pressupostos a encarregats d’ obra.
 Organització y control d’ obra a encarregats d’ obra
2008 – COLꞏLEGI OFICIAL D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I
ENGINYERS DE L’EDIFICACIÓ DE GIRONA
 Curs superior Patologia de la construcció.
 Postgrau de patologies en edificació.
 Curs de especialització en tècnic expert en peritatges judicials
sobre patologies constructives.
 Ponència sobre Decret Bàsic de Protecció al Soroll (HR1) del
CTE.

3 - FUNCIONS QUE S’HAN DE DUR A TERME
L’assessorament tècnic i urbanístic per diferents projectes de SUMAR inclourà les funcions següents:

3.1 Redacció d’informes de viabilitat funcional
a) L’estudi, l’anàlisi i la redacció dels informes necessaris de viabilitat funcional, sostenible i econòmica
per la construcció i rehabilitació de residències i centres diürns dels serveis i projectes que SUMAR gestioni
o executi.
-

Es realitzaran els informes pertinents de la nova construcció que atindrà als criteris de disseny

d’atenció centrada en la persona: La ubicació del centre en l’entorn urbà i comunitari, la inclusió del
paisatge i la natura com a element terapèutic, el disseny d’espais amb accessibilitat integral i
amigable, promoció de la interacció social i la independència individual, estimular els sentits i crear
ambients afectius, afavorir les interaccions del personal amb la família, el disseny atenent a les
necessitats de persones amb demència, projecció dels espais de forma clara i senzilla però evitant
espais massa continus, tot això amb especial cura amb la eficiència amb principis bàsics d’economia
i amb solucions constructives òptimes.
- Es llistaran els antecedents, tant referents a requisits normatius i a criteris d’ecodisseny (UNE-EN
ISO 14006) com a dades de l’entorn, que poden comprendre: dades històriques de l’emplaçament,
geogràfiques, demogràfiques o climatològiques entre d’altres a més de les dades pròpies del solar.
També es farà una breu descripció del estat actual de l’àmbit del projecte, per el qual es realitzarà
una visita prèvia de la que s’aportarà documentació gràfica.
- Entrant en el projecte pròpiament s’entregarà la descripció del projecte i la seva implantació en
l’entorn. Es projectarà pensant amb la persona, buscant un entorn òptim seguin els criteris de disseny
ACP, es descriuran els circuits interns i externs, definint el programa funcional amb l’equipament
requereixi en cada sala i el metres quadrats que requereixi cada sala.
- Es presentaran la documentació gràfica (DG) amb plànol d’estat actual i àmbit d’actuació, plànol
d’enderroc i obra nova i actuacions a realitzar per a l’adequació de l’espai, plànol proposta de la
instal·lació elèctrica/clima i la planta proposta amb numeració dels espais i descripció i la justificació
del compliment de la normativa 205/2015 referent a equipament i m2 /persona, de l’equipament
projectat segons els criteris ACP.
- S’entregarà el pressupost de la proposta de l’obra, basant en materials d’obra i mobiliari acordats.
- En cas que la obra s’hagi d’executar per fases, es farà una planificació detallada.

Contractació del servei d’assessorament tècnic i urbanístic per a diferents estudis de
SUMAR, SERVEIS PÚBLIC D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., mitjançant
procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

b) Assessorament i suport en matèria d’urbanisme i altres matèries afins dins la categoria
professional.
- Es prestarà suport a l’hora de la elecció de parcel·la si s’escau atenent a criteris bàsics com poden
ser l’assolellament, inclusió en l’entorn urbà, viabilitat de vegetació o idoneïtat d’ús del solar en
general, o bé criteris de regulació com el tipus urbanitzable del solar, la seva edificabilitat, el
compliment de la normativa i plans reguladors i urbanístics.
- Informar i dictaminar, sobre aquells assumptes relacionats amb les funcions tècniques que són
pròpies, especialment sobre llicencies urbanístiques i tot tipus d’expedients administratius, amb la
normativa en vigor, tan particular i especifica del municipi com la general, Valoració de les parcel·les i
solars per realitzar operacions de replanteig, amidaments del terreny. Redactar memòries i relacions
valorades sobre obres i serveis que siguin requerits.
- Supervisar els projectes, memòries valorades i avantprojectes que s’hagin de tramitar a
l’ajuntament
- Acompanyar i assessorar a l’equip tècnic de SUMAR a les visites que siguin necessàries a realitzar
en els diversos organismes públics i actuar com a representants de SUMAR.
- Assessorament en la tramitació de tot tipus de llicencies urbanístiques (obres, activitats, obertura,
primera ocupació), declaracions de responsable o actuacions comunicades, així com en la tramitació
de autoritzacions especifiques (autoritzacions o qualificacions del sòl rústic, llicencies comercials...)

3.2 Altres conceptes (visites addicionals per termes no relacionats amb els informes de
viabilitat, informes addicionals i altres)
a) Aquestes funcions es comptabilitzaran amb una bossa d’hores amb assistència tècnica el personal de
SUMAR assistint a reunions i sessions de treball que siguin requerits els nostres coneixements.
Es farà una acta amb informació tècnica sobre el que s’ha parlat o quedat a la reunió per mantenir un
seguiment de la reunió o sessió de treball que estiguem tractant.

I perquè així consti, signo la present declaració a Barcelona, el 27 de febrer de 2019.
Albert Vitaller Santiró
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1. ANNEX 2
OFERTA ECONÒMICA
El Sr. Albert Vitaller i Santiró en nom i representació de l’empresa Albert Vitaller Arquitectura SLP amb
domicili a Barcelona, al carrer Travessera de les Corts número 230 entl. 2ª, i amb NIF B64687882, declara
que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del
contracte de servei d’assessorament tècnic i urbanístic per diferents projectes de SUMAR, SERVEIS
PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., amb expedient número CON-PO 04/2019, es compromet a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:
Setze mil cent vuitanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims (16.183,75 €) dels quals tretze mil
tres-cents setanta-cinc euros (13.375,00 €), es corresponen al preu del contracte i dos mil vuitcents vuit euros amb setanta-cinc cèntims (2.808,75 €) es corresponen a l'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA) segons els detalls següents:

CONCEPTE
Redacció d’informes de
viabilitat funcional
Altres conceptes (vistes,
informes addicionals i altres)

RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
m2
PREU UNITAT SENSE IVA
Fins a 1.000 m2
1.325,00 €
Més de 1.000 m2
1.650.000 €
Hores anuals
Preu/hora sense IVA
30 hores
60,00 €

CONCEPTE

m2

Redacció
d’informes de
viabilitat
funcional
Altres
conceptes
(vistes, informes
addicionals i
altres)

Fins a 1.000 m2
Més de 1.000
m2
Hores anuals
30 hores

PREU UNITAT AMB IVA
1.603,25 €
1.996,50 €
Preu/hora amb IVA
72,60 €

RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
PREU
VOLUM
TOTAL ANUAL SENSE
UNITAT
UNITAT
IVA
1.325,00 €
5
6.625,00 €
1.650,00 €
3
4.950,00 €

TOTAL ANUAL
AMB IVA
8.016,25 €
5.989,50 €

Preu/hora
sense IVA
60,00 €

Preu/hora
amb IVA
72,60 €

TOTAL ANUAL SENSE
IVA
1.800,00 €

TOTAL ANUAL
AMB IVA
2.178,00 €

TOTAL

13.375,00 €

16.183,75€

I perquè així consti, signo la present declaració a Barcelona, el 27 de febrer de 2019.

Albert Vitaller Santiró
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MILLORA D’HORES
El Sr Albert Vitaller i Santiró en nom i representació de l’empresa Albert Vitaller Arquitectura SLP amb
domicili a Barcelona, al carrer Travessera de les Corts número 230 entl. 2ª, i amb NIF B64687882, declara
que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del
contracte de servei d’assessorament tècnic i urbanístic per diferents projectes de SUMAR, SERVEIS
PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., amb expedient número CON-PO 04/2019, es compromet a
millorar la quantitat d’hores anuals amb una bossa de 35 hores.

Altres conceptes (vistes,
informes addicionals i altres)

Hores anuals
35 hores

I perquè així consti, signo la present declaració a Barcelona, el 27 de febrer de 2019.

Albert Vitaller Santiró
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ANNEX V- PROTECCIÓ DE DADES

Primer.- Obligacions de l’empresa VITALLER AQUITECTURA, S.L.:
VITALLER AQUITECTURA, S.L. s’obliga a:
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites en el
contracte. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats diferents.
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en aquest
document que li pugui donar SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en
endavant SUMAR. Si l’empresa VITALLER AQUITECTURA, S.L. considera que alguna de les
instruccions rebudes és contrària a una norma legal, n’informarà immediatament a SUMAR.
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts exigits
per l’article 30 del RGPD.
Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que
ha adoptat i aplicarà a les dades.
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de SUMAR o
en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats pròpies del
desenvolupament del Contracte.
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions que li
pugui donar SUMAR. En aquest cas, SUMAR haurà d’identificar, prèviament i per escrit, a qui
s’han de comunicar les dades, així com les dades a comunicar i les mesures de seguretat que
cal aplicar per procedir a la comunicació.
Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no membre de
la Unió Europea), informar-ne a SUMAR de manera prèvia.
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut
accés en virtut d’aquest contracte, sense límit temporal i fins i tot després que finalitzi la
vigència del Contracte.
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de forma
expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat
corresponents, obligacions de les quals cal informar convenientment. Garantir la formació
d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir a disposició de SUMAR la
documentació que acredita que es compleixen aquestes obligacions.
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Col·laborar amb SUMAR si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la protecció de
dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzar-les.
Posar a disposició de SUMAR la informació necessària per demostrar que compleix les seves
obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o
un altre auditor autoritzat pel responsable.
Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i
confidencialitat de les dades. En tot cas implantarà mecanismes per:
-

-

-

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident.
Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o seudonimitzades.
Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat de
nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els procediments tècnicadministratius que s'implementaran per garantir la seguretat de les dades i els
sistemes en què es continguin.
Disposar d'una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb
indicació del nivell d'accés autoritzat i d'un procediment que permeti registrar els
accessos a la informació, amb indicació de l'usuari, la data i hora d'accés, el tipus
d'accés i els registres als quals s'ha accedit.
Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que es
refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal manera
que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses.

Segon.- Interlocutors
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació al
tractament de les dades personals, la persona que per part de l’empresa VITALLER
AQUITECTURA, S.L. actuarà com a interlocutora amb SUMAR serà el Sr. Albert Vitaller Santiró
Així mateix l’interlocutor per part de SUMAR serà la Sra. Mariona López Ortiz.
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Tercer.- Violacions de seguretat
VITALLER AQUITECTURA, S.L., ha d’informar a SUMAR, sense dilació indeguda i en qualsevol
cas en el termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la
seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la informació
rellevant per documentar i comunicar la incidència. Si no és possible facilitar tota la informació
de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de manera gradual però sense dilació.
La informació es proporcionarà per mitjà de correu electrònic i haurà d’incloure almenys la
informació següent:
-

-

Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui possible,
les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i el nombre
aproximat de registres de dades personals afectats.
Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les adoptades
per limitar els possibles efectes negatius.

Quart.- Exercici dels drets per part dels interessats
1. L’atenció a l’exercici dels seus drets per part de les persones afectades correspondrà
exclusivament a SUMAR.
2. Si les persones afectades s’adrecessin a VITALLER AQUITECTURA, S.L. per a exercir els seus
drets, aquest ho comunicarà a SUMAR per escrit en el termini màxim d’un dia (dies laborables)
a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també tota la informació que
pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud.

Cinquè.- Resolució del contracte i destí de les dades
1. Amb la resolució de la relació contractual, VITALLER AQUITECTURA, S.L. lliurarà al
responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin.
No obstant, si SUMAR ho determinés, VITALLER AQUITECTURA, S.L. lliurarà les dades a un nou
encarregat que SUMAR designi per escrit.
2. En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual, VITALLER AQUITECTURA, S.L.
deixarà de tractar les dades. No obstant això, podrà conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es puguin
derivar responsabilitats de l’execució de la prestació.
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