Informe núm 032/21
PROPOSTA DE CONTRACTE DE SERVEIS
Proposta: contracte administratiu de serveis.
Objecte del contracte: REDACCIÓ DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ
URBANÍSTICA DE L’AVINGUDA CATALUNYA EN UNA TRAVESSERA URBANA I LA
SEVA REURBANITZACIÓ a Palau-solità i Plegamans.
Motius que justifiquen la necessitat i idoneïtat de la contractació: A
requeriment de la Regidoria d’Urbanisme es fa evident la necessitat de la
redacció del Projecte esmentat.
Amb el creixement urbanístic del municipi de Palau-solità i Plegamans en els
darrers anys, i amb l´execució de la nova variant (C-59), l’Avinguda Catalunya
ha anat adquirint el caràcter de via exclusivament urbana, havent-se ja cedit
per part de la Generalitat de Catalunya, la seva titularitat a favor de
l’Ajuntament.
Per tant, és interès de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, la redacció
d’un projecte de transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en travessera
urbana i la seva reurbanització, a Palau-solità i Plegamans. L’àmbit del Projecte
a redactar comprendrà l’Avinguda Catalunya, des de l’encreuament d’aquesta
amb l’Av. Montseny i el C de l’Orfebreria (límit sud) fins l’encreuament de la
mateixa amb la rotonda de la Carretera C-59 a l’alçada de Can Puigoriol (límit
nord)
Per part de l’Ajuntament, es disposa d’estudis previs, que s’incorporen al
present plec
Els Treballs que inclou el contracte són: la redacció de l’avantprojecte, projecte
bàsic

i

executiu

d’urbanització,

enderrocs,

estudi

geotècnic,

annexos

d’ocupacions

necessàries

per

l’execució

de

les

obres,

visualitzacions,

maqueta,...).
Els Serveis Tècnics estan informant llicències i planejament, redactant altres
projectes, així com realitzant l’atenció al ciutadà, i no disposen de temps i
mitjans suficient per la redacció d’un Projecte complet d’urbanització i proposen
la seva contractació externa.
Responsable del contracte: Sr. Jordi Estruch i Jovell, Cap de Servei.
Replanteig Previ: Serveis Tècnics Municipals
Terminis d’execució i garantia:
Termini d’execució: 1 any
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les
característiques i la naturalesa de la present contractació
Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació de la contractació en el temps de durada del
contracte (1 any) es fixa en la quantitat de CINQUANTA MIL CINC-CENTS
TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (IVA exclòs).
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de DEU MIL
SIS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS.
Pressupost IVA exclòs

21% IVA

50.530,27 euros

10.611,36 euros

Total
61.141,63
euros

El desglòs de costos es el següent:

Import contracte:
Costos directes (85%)

42.950,74 €

Costos indirectes (13%)

6.568,93 €

Costos edició (2%)

1.010,60 €

SUMA

50.530,27 €

IVA (21%)

10.611,36 €

TOTAL

61.141,63 €

Codi CPV: Els Codis CPV que corresponen són:
71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació.
71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupost.
71245000-7

Projectes

presentats

per

l’aprovació,

plànols

d’execució

i

especificacions.
Marqueu segons el cas:
- Expedients amb varis lots: NO
Tipus de contracte:
Caràcter: Contractació administrativa de serveis.
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Marqueu l’opció en el seu cas i ompliu les caselles referents a les
dades adjuntes:
- Requereix penalitzacions: SI
- Requereix comitè d’experts: No
- Clàusula de revisió de preus: No
Criteris d’adjudicació de les proposicions:

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició
relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen,
d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells
Atès el caràcter intel·lectual de la prestació i l’especificitat del tema a tractar,
per tal de garantir un mínim de qualitat i coneixements, aquest expedient es
dividirà en dues fases i en considera que els licitadors hauran d’assolir una
puntuació mínima de 18 punts en el conjunt dels criteris de la primera fase per
passar a valorar els criteris avaluables de forma automàtica (segona fase):
A) Criteris que depenen d’un judici de valor (puntuació
màxima fins a 35 punts)
Proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del
treball, així com proposta de criteris de disseny i solucions
tècniques:......(de 0 a 35 punts)
De forma general es valorarà la claredat i concisió en l’explicació dels objectius,
mètode i mitjans de la proposta, dels seus avantatges i aplicació, i,
específicament:
o Identificació de les fases de redacció del treball en relació amb els objectius a
assolir, assignació de recursos tècnics i dedicació a cada fase...(de 0 a 5 punts)
o Descripció de mecanismes o metodologia que facilitin la posterior comprensió
i validació del treball, i millorin la participació dels agents involucrats en el
procés de redacció... (de 0 a 5 punts)
o Descripció dels criteris de disseny, solucions tècniques, línies estratègiques
que

l’equip

planteja

pel

municipi

en

concret,

com

la

Sostenibilitat,

l’Accessibilitat, les millores en la mobilitat en bicicleta i de vianants, la
feminització de l’Espai Públic... (de 0 a 16 punts)
o Millores justificades i explicades sobre l’índex i contingut del treball, detallant
el canvi i millora que suposa respecte al model de partida, que s’especifica a les
clàusules del Plec de Prescripcions Tècniques... (de 0 a 9 punts)
Documentació a presentar:
Memòria, amb tota la documentació que els licitadors considerin convenient per
explicar la proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del
treball, així com proposta de criteris de disseny i solucions tècniques, amb
descripció escrita i gràfica, amb una extensió màxima de 5 planes, (2 DIN A4,
cos de lletra mínim de 10). (No es tindrà en compte la informació de la Memòria
que superi aquesta extensió).
B) Criteris avaluables de forma automàtica (65 punts)
B.1 Preu ofertat (puntuació màxima 40 punts)
Es puntuarà l’oferta econòmica amb l’aplicació de la següent fórmula:
P= 40 x (of.b/of.l)
On:
P= punts
Of.l= oferta del licitador que es puntua
Of.b= oferta més econòmica

B.2 Qualitat i dedicació addicional (puntuació màxima 10 punts)

Millora de l’experiència de l’equip de treball mínim exigit:

Director/a de l’equip (màxim 6 punts)
2 punt per a cada servei (a més del presentat en la solvència tècnica)
consistent en la realització de treballs similars al de l’objecte del contracte amb
un pressupost d’adjudicació no inferior a 60.000 euros, IVA inclòs, adjudicat en
els darrers 6 anys (del desembre de 2014 en endavant)
Especialista en participació (màxim 4 punts)
2 punt per a cada servei (a més del presentat en la solvència tècnica)
consistent en la realització d’un procés de participació en treballs similars al de
l’objecte del contracte amb un pressupost d’adjudicació no inferior a 60.000
euros, IVA inclòs, adjudicat en els darrers 6 anys (del desembre de 2014 en
endavant)
En tractar-se d’una prestació de caràcter eminentment intel·lectual, la qualitat
del treball té vinculació amb l’expertesa en la realització de treballs anàlegs a
l’objecte del contracte.
B.3 Reducció terminis (puntuació màxima 9 punts)
Es valoraran les ofertes presentades de manera que s’atorgaran 9 punts a
l’oferta que proposi un termini més reduït fins a un màxim de 3 mesos;
s’atorgaran 0 punts a les ofertes que no contemplin cap ampliació i la resta es
puntuarà de manera proporcional.
B.4 Presentació de la proposta (puntuació màxima 6 punts)
Compromís de presentació a l’entrega del Projecte de la següent documentació:
2 punt per la presentació de Renders de la proposta.

2 punts per la presentació de fotomuntatges de la proposta de punts singulars.
2 punts per la presentació de Passeig virtual.
En tot cas, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es reserva la facultat
d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més
avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a
declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
Requisits a complir per part de les empreses participants (solvència i
normes de qualitat i mediambientals).
a) Solvència econòmica i financera:
a.1) Declaració sobre volum de negocis: facturació realitzada en els últims TRES
exercicis anuals, en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del contracte.
L’import anual haurà de ser igual o superior al pressupost base de licitació del
present contracte.
a.2) D’acord amb el que estableix l’article 87.1.b) LCSP, s’haurà de justificar la
tinença d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per
import igual o superior a 300.000 euros/sinistre, pel termini de vigència del
contracte i el compromís de la seva renovació o pròrroga que permeti el
manteniment de la cobertura durant tota l’execució del contracte. L’acreditació
d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant certificat expedit per l’assegurador, en
el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l’assegurança, així com amb el document de compromís vinculant de
subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en el seu cas
b) Solvència professional o tècnica:
S’haurà d’acreditar:

b.1). Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans personals que
indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els
següents:
Mínim exigit:
L’equip estarà integrat com a mínim pels següents professionals:
- Director/a de l’equip: un/a arquitecte/a superior o titulacions equivalents a
l’estranger, essent vàlides altres titulacions similars o adients amb l'objecte del
contracte.

- Un/a especialista en participació ciutadana amb la titulació universitària de
grau mig o superior que estigui habilitada legalment per a l’execució de les
funcions indicades (o la titulació comunitària homologada).
Un mateix professional no pot ocupar més d’un lloc de l’equip mínim.
Tots els tècnics hauran de tenir experiència mínima d’haver participat en un
treball/servei de característiques similars a l’objecte del contracte en els últims
6 anys.
Mitjà d’acreditació: còpia electrònica de la titulació acadèmica, o certificat
electrònic de col·legiació emès pel Col·legi professional corresponent, de tots
els

membres

de

l’equip

i

currículum

vitae

signat

per

acreditar

les

especialitzacions.
b.2) Relació dels principals serveis o treballs efectuats d’igual i similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim, els sis 6 últims anys que inclogui objecte, import, dates i el destinatari
públic o privat d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa.

Mínim: En aquesta relació ha de constar treballs/serveis de característiques
similars a l’objecte del contracte per un import mínim de 60.000 € (IVA inclòs)
en algun dels sis 6 exercicis esmentats.
Com a mínim un dels treballs s’ha d’acreditar que sigui la redacció d’un Projecte
de Transformació d’una carretera en travessera urbana.
Membres proposats per a formar part de la Mesa de contractació:
LCSP, la Mesa de contractació estarà formada pels següents membres:
President: Sr. Oriol Lozano Rocabruna, alcalde
Vocals: Sr. Jordi Plaza Nualart, regidor d’urbanisme
Sra. Mercè Guàrdia Serra, arquitecta tècnica
Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de la Corporació
Sr. Francesc Pallarols Rusca, interventor municipal
Secretaria: Sra. Teresa Viaplana Costajussà, administrativa
Suplents:
Sra. Eva Soler Guallar, regidora
Sra, Sandra Cortiella Salvador, tècnica de serveis jurídics
Sra. Carme Perez Garcia, administrativa de la Corporació
Lots
No es divideix en lots en existir motius vàlids que ho justifiquen (art. 99.3 Llei
8/2017), atès que una realització independent de les diverses prestacions
compreses en l’objecte del contracte dificultaria des d’un punt de vista tècnic la
seva correcta execució. A més, la naturalesa de l’objecte del contracte fa
imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions, considerant-se,
per tant, que si hi hagués una pluralitat de contractistes es dificultaria la
correcta prestació dels serveis.

Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació, de SEIXANTA-UN MIL CENT
QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (61.141,63) IVA inclòs,
es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30300/15100/600.09 del
vigent pressupost de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Per l’exercici 2022 la continuïtat quedarà condicionada a l’existència de
consignació pressupostària adequada i suficient en cada exercici.
Per tot l’exposat,
S’INFORMA
Que es pot iniciar el corresponent procediment de contractació.
Jordi Estruch i Jovell, Arquitecte municipal, a Palau-solità i Plegamans,

