Expedient: CTN2000962
Procediment: Obert
Assumpte: Resolució d’aprovació de l’expedient
Document: 7118343

*7118343*

Resolució d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars
Vista la proposta de modificació del plec de clàusules administratives particulars de la
contractació de REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
RESTAURACIÓ DE LA CONTINUÏTAT I LA QUALITAT ECOLÒGICA DEL BOSC DE
RIBERA DINS DE L'ÀMBIT DEL TER (LIFE ALNUS) I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.
TM DIVERSOS. COMARQUES DEL RIPOLLÈS I L'OSONA Clau: CTN2000962 emesa el
15 de març de 2021 per l’Àrea d’Execució d’Actuacions ;
Atès que en la proposta esmentada s’indica que el 23 de febrer de 2021 es va aprovar per
part de l’òrgan de contractació de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) el Plec
de Clàusules Administratives particulars (en endavant, PCAP) de 23 de febrer de 2021 i el
Plec de Prescripcions Tècniques particulars de 28 d’octubre de 2020 que regulen aquest
contracte;
Que el 12 de març de 2021, la Sra. Salut Ribera de l’empresa de l’empresa NATURALEA ha
enviat a través de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya una
pregunta en relació a l’esmentat PCAP que es reprodueix a continuació:
Hi ha alguns punts dels criteris de valoració que no ens encaixen amb l'objecte del
projecte executiu, els punts que no veiem clars son:








Justificació sobre la flexibilitat, facilitat d'explotació i fiabilitat de les instal·lacions
en el seu funcionament ordinari, amb especial èmfasi en els costos d'explotació i
manteniment futurs. (màxim 5 punts) · Millores sobre el rendiment, prestacions o
especificacions tècniques dels equips electromecànics o de control. (màxim 5
punts) · Millores sobre els aspectes d'integració paisatgística, mediambiental o
d'eficiència energètica. (màxim 3 punts) · Millores sobre els aspectes relacionats
amb l'explotació i seguretat de les instal·lacions. (màxim 3 punts) · Planta
general (EDAR i col·lectors).
Diagrames de flux (línia d'aigua i línia de fangs).
Xarxes generals de conduccions (aigua, fangs, electricitat i control).
Planta de distribució interior de les edificacions.
Façanes i acabats de les edificacions.
Altres

Presentació: Es presentarà, en un màxim de 4 planes (IN A4) una proposta de pla
d'autocontrol de qualitat específic per la present obra en tot el seu procés constructiu pel
que fa a l'obra civil, els equips electromecànics i elèctrics. Tots els textos es redactaran
en tipografia Arial 11 o de mida superior.
No ens encaixa gens amb uns treballs on no hi ha cap tipus de instal·lació ni
edificacions ni cap EDAR.

Que el 15 de març de 2021, la Sra. Mireia Gambús de l’empresa NAURALEA ha enviat a
través de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya una pregunta
en relació a l’esmentat PCAP que es reprodueix a continuació:
Pel que fa als Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor, hi ha criteris que no ens
encaixen amb l'objecte de la licitació, degut a que fan referència a construccions
d'EDAR, i instal·lacions elèctriques i de control. Els anomenem a continuació:
Criteri de valoració 1: "Justificació sobre la flexibilitat, facilitat d'explotació i fiabilitat de
les instal·lacions en el seu funcionament ordinari, amb especial èmfasi en els costos
d'explotació i manteniment futurs. "
Criteri de valoració 2: "Millores sobre el rendiment, prestacions o especificacions
tècniques dels equips electromecànics o de control. | Millores sobre els aspectes ... o
d'eficiència energètica. | Millores sobre els aspectes relacionats amb l'explotació i
seguretat de les instal·lacions."
Criteri de valoració 3: Tot el que es valora fa referència a la construcció d'un EDAR
Criteri de valoració 4: "...proposta de pla d'autocontrol de qualitat específic per la present
obra en tot el seu procés constructiu pel que fa a l'obra civil, els equips electromecànics
i elèctrics."
Volem rebre resposta sobre si aquests criteris son un error.
Atès l’apartat Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de
valor de la lletra H del quadre de característiques del PCAP preveu:
Criteri de valoració 1: Descripció i justificació tècnica de la solució
adoptada
Puntuació màxima:
20 punts
Presentació:

Contingut:

Valoració:

Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no
superior a 12 planes DIN A4. Els textos es redactaran en
tipografia Arial 11 o de mida superior.
S’inclourà una descripció tècnica de la solució que proposa el
licitador per a l’assoliment dels objectius plantejats a partir
d’allò especificat en el document tècnic que serveix de base per
la licitació.
Es valoraran els següents aspectes:
 Idoneïtat de la tecnològica i procés de la solució proposada
en comparació a altres opcions tenint en compte les
condicions de contorn. (màxim 5 punts)
 Identificació dels aspectes més significatius relatius a
l’actuació i la seva proposta de solució, amb especial
referència a possibles interferències amb infraestructures
properes, serveis existents, accessos, inundabilitat,
geotècnia o moviments de terra i relacions amb
infraestructures properes. (màxim 5 punts)
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Justificació de la implantació general dels diferents
elements i descripció de les diferents fases constructives
en la implementació de la solució proposada. (màxim 3
punts)
Justificació sobre la flexibilitat, facilitat d’explotació i
fiabilitat de les instal·lacions en el seu funcionament
ordinari, amb especial èmfasi en els costos d’explotació i
manteniment futurs. (màxim 5 punts)
Integració paisatgística i mediambiental. (màxim 2 punts)

Criteri de valoració 2: Aportacions de valor tècnic afegit
Puntuació màxima:
15 punts
Presentació:

Contingut:

Valoració:

Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no
superior a 8 planes DIN A4. Els textos es redactaran en
tipografia Arial 11 o de mida superior.
S’inclourà un llistat de les propostes que es compromet a
implementar el licitador i que, al seu entendre, suposin una
prestació tècnica amb valor afegit per sobre del previst al
document que serveix de base per la licitació. La taula
contindrà dues columnes (A i B). A la primera d’elles (A)
s’inclourà una descripció breu i concreta de la millora i a la
segona (B) els aspectes que justifiquen el valor afegit de
l’aportació.
Es valorarà la coherència i grau de significació tècnica de les
propostes, atenent als següents aspectes:
 Millores sobre la qualitat dels materials proposats. (màxim
4 punts)
 Millores sobre el rendiment, prestacions o especificacions
tècniques dels equips electromecànics o de control.
(màxim 5 punts)
 Millores sobre els aspectes d’integració paisatgística,
mediambiental o d’eficiència energètica. (màxim 3 punts)


Millores sobre els aspectes relacionats amb l’explotació i
seguretat de les instal·lacions. (màxim 3 punts)

Criteri de valoració 3: Plànols descriptius de la solució
Puntuació màxima:
10 punts
Presentació:

Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no
superior a 15 planes DIN A3 i a tot color amb un conjunt de
plànols que permetin descriure, de forma precisa, la solució
proposada, amb el següent índex:
 Planta general (EDAR i col·lectors).
 Diagrames de flux (línia d’aigua i línia de fangs).
 Xarxes generals de conduccions (aigua, fangs, electricitat i
control).
 Planta de distribució interior de les edificacions.
 Façanes i acabats de les edificacions.
 Altres

Pàgina 3 de 7

Valoració:

Es valorarà el número de plànols presentats, el grau de
definició i detall, la seva representativitat per a la correcta
descripció de la solució proposada i la seva coherència amb el
conjunt de l’oferta tècnica presentada. (màxim 10 punts)

Criteri de valoració 4:
Puntuació màxima:

Pla d’assegurament de la qualitat i Pla de gestió
mediambiental
5 punts

Presentació:

Es presentarà, en un màxim de 4 planes (IN A4) una proposta
de pla d’autocontrol de qualitat específic per la present obra en
tot el seu procés constructiu pel que fa a l’obra civil, els equips
electromecànics i elèctrics. Tots els textos es redactaran en
tipografia Arial 11 o de mida superior.

Valoració:

Es valorarà que el pla d’autocontrol de qualitat proposat pel
licitador sigui complet i concret a l’àmbit de l’obra a executar,
amb especial atenció al nombre i importància dels assajos a
realitzar. (màxim 3 punts).

Presentació:

Es presentarà en un màxim de 4 planes (DIN A4) una proposta
de pla de gestió mediambiental amb una breu descripció de les
activitats i gestions encaminades a reduir l’impacte i els efectes
mediambientals de l’execució de les obres.
Els textos es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida
superior.
Es valorarà que el pla de gestió ambiental de l’obra i les
mesures que es duran a terme per a la seva gestió siguin
completes i concretes a l’àmbit de l’obra a executar. (màxim 2
punts).

Valoració:

En atenció als antecedents de fet precedents, un cop revisats els criteris de l’apartat
Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de valor de la lletra
H del quadre de característiques del PCAP que regeix el contracte, a fi i efecte que aquests
criteris s’adeqüin a la tipologia d’obres que es licita, la nova regulació hauria de ser la
següent:
Criteri de valoració 1: Descripció i justificació tècnica de la solució adoptada
Puntuació màxima:
20 punts
Presentació:

Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no
superior a 12 planes DIN A4. Els textos es redactaran en
tipografia Arial 11 o de mida superior.

Contingut:

S’inclourà una descripció tècnica de la solució que proposa el
licitador per a l’assoliment dels objectius plantejats a partir
d’allò especificat en el document tècnic que serveix de base per
la licitació.
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Valoració:

Es valoraran els següents aspectes:
 Idoneïtat de la solució proposada en comparació a altres
opcions tenint en compte les condicions de contorn.
(màxim 5 punts)
 Identificació dels aspectes més significatius relatius a
l’actuació i la seva proposta de solució, amb especial
referència a possibles interferències mediambientals i
paisatgístiques al seu entorn, infraestructures properes,
serveis existents, accessos, inundabilitat, o altres. (màxim
7 punts)
 Justificació de la implantació general dels diferents
elements i descripció de les diferents fases constructives
en la implementació de la solució proposada. (màxim 3
punts)
 Justificació sobre la flexibilitat, facilitat de manteniment,
durabilitat i fiabilitat en el temps de la solució proposada ,
amb especial èmfasi en els costos de manteniment futurs.
(màxim 5 punts)

Criteri de valoració 2: Aportacions de valor tècnic afegit
Puntuació màxima:
15 punts
Presentació:

Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no
superior a 8 planes DIN A4. Els textos es redactaran en
tipografia Arial 11 o de mida superior.

Contingut:

S’inclourà un llistat de les propostes que es compromet a
implementar el licitador i que, al seu entendre, suposin una
prestació tècnica amb valor afegit per sobre del previst al
document que serveix de base per la licitació. La taula
contindrà dues columnes (A i B). A la primera d’elles (A)
s’inclourà una descripció breu i concreta de la millora i a la
segona (B) els aspectes que justifiquen el valor afegit de
l’aportació.

Valoració:

Es valorarà la coherència i grau de significació tècnica de les
propostes, atenent als següents aspectes:
 Millores sobre la qualitat, prestacions o especificacions
tècniques dels materials o elements proposats. (màxim 6
punts)
 Millores sobre els aspectes mediambientals i d’integració al
seu entorn de les solucions proposades. (màxim 3 punts)
 Millores sobre els aspectes relacionats amb el posterior
manteniment i seguiment de les actuacions a executar en
relació a la seva durabilitat i eficàcia.. (màxim 6 punts)
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Criteri de valoració 3: Plànols descriptius de la solució
Puntuació màxima:
10 punts
Presentació:

Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no
superior a 10 planes DIN A3 i a tot color amb un conjunt de
plànols que permetin descriure, de forma precisa, la solució
proposada, amb el següent índex:
 Planta general de les actuacions a desenvolupar
 Identificació i distribució de les diferents actuacions/accions
a projectar.
 Detalls de les diferents tipologies d’actuacions.
 Organització i desenvolupament de les obres.
 Altres

Valoració:

Es valorarà el número de plànols presentats, el grau de
definició i detall, la seva representativitat per a la correcta
descripció de la solució proposada i la seva coherència amb el
conjunt de l’oferta tècnica presentada. (màxim 10 punts)

Criteri de valoració 4: Pla d’assegurament de la qualitat i Pla de gestió
mediambiental
Puntuació màxima:
5 punts
Subcriteri 4.1 Pla d’assegurament de la qualitat (3 punts)
Presentació:

Es presentarà, en un màxim de 4 planes (IN A4) una proposta
de pla d’autocontrol de qualitat específic per la present obra en
tot el seu procés constructiu. Tots els textos es redactaran en
tipografia Arial 11 o de mida superior.

Valoració:

Es valorarà que el pla d’autocontrol de qualitat proposat pel
licitador sigui complet i concret a l’àmbit de l’obra a executar,
amb especial atenció al nombre i importància dels assajos a
realitzar. (màxim 3 punts).

Subcriteri 4.2 Pla de gestió mediambiental (2 punts)
Presentació:

Es presentarà en un màxim de 4 planes (DIN A4) una proposta
de pla de gestió mediambiental amb una breu descripció de les
activitats i gestions encaminades a reduir l’impacte i els efectes
mediambientals durant l’execució de les obres.
Els textos es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida
superior.

Valoració:

Es valorarà que el pla de gestió ambiental de l’obra i les
mesures que es duran a terme per a la seva gestió siguin
completes i concretes a l’àmbit de l’obra a executar. (màxim 2
punts).

Vist l’informe jurídic favorable del PCAP de 16 de març de 2021;
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Vist l’informe favorable de l’Òrgan de control econòmic-financer de l’Agència Catalana de
l’Aigua de 17 de març de 2021;
D’acord amb l’article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP), segons el qual:
Els plecs de clàusules administratives particulars s’han d’aprovar prèviament a l’autorització
de la despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la licitació del contracte o, si
aquesta no existeix, abans de la seva adjudicació, i només es poden modificar amb
posterioritat per error material, de fet o aritmètic. Si passa altrament, la modificació del plec
comporta la retroacció d’actuacions.
Atès que pertoca l’ampliació del termini inicial de presentació d’ofertes d’acord amb l’article
136.2 de la LCSP;
En conseqüència, vistos els antecedents, els informes incorporats a l’expedient i els
fonaments de dret aplicables, fent ús de les competències atribuïdes per l’article 11.11.h) del
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
3/2003, de 4 de novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de
l’Agència Catalana de l’Aigua,
Resolc:
1. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars de data d’avui, que modifica els
criteris de l’apartat Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici
de valor de la lletra H del quadre de característiques, regulador de la contractació
“REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA
CONTINUÏTAT I LA QUALITAT ECOLÒGICA DEL BOSC DE RIBERA DINS DE L'ÀMBIT
DEL TER (LIFE ALNUS)
I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ. TM DIVERSOS.
COMARQUES DEL RIPOLLÈS I L'OSONA. Clau: CTN2000962.
2. Deixar sense efectes el plec de clàusules administratives particulars aprovat el 23 de
febrer de 2021.
3.Retrotraure les actuacions tornant a computar el termini de presentació de les ofertes a
comptar des del dia següent a la publicació del nou plec de clàusules administratives
particulars.
4. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el perfil de contractant.
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