Exp. 2019/080
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE
PRIVAT PER A L’ADQUISICIÓ D’UN IMMOBLE A GRANOLLERS A ADJUDICAR PER
PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA
I.

OBJECTE

Can Muntanyola és un equipament propietat de l’Ajuntament de Granollers, que gestiona l’entitat municipal
Granollers Mercat, on s’ubica el Centre de Serveis a les Empreses, un equipament que acull serveis i activitats
dirigides al foment de l'economia de la comarca i que proporciona tot tipus de serveis a l’empresa i als
emprenedors del municipi.
L’antiga masia és també la seu de la delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç, la qual posa a
l’abast de les empreses de la comarca, tots els seus serveis així com la Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de
la Generalitat.
Can Muntanyola també acull els estudis de Grau en Enginyeria de l’Automoció de la UVic-UCC, consolidat des
del curs 2017-18 amb l’inici del Grau en Enginyeria de l’Automoció, actualment ja impartint els dos primers
cursos amb uns 100 alumnes, i ha de continuar creixent amb nous espais per desenvolupar l’activitat docent, en
aquesta especialitat o altres de complementaries. Son necessaris espais polivalents, tallers, laboratoris, aules,
auditoris, etc..
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I.1.
Constitueix l’objecte del present plec establir les condicions que regiran l’adquisició onerosa , d’un bé
immoble destinat a complementar i ampliar les activitats de l’equipament municipal de Can Muntanyola.

La capacitat de creixement de Can Muntanyola és limitada i per tant es veu convenient disposar de més
superfície en algun immoble complementari, que permeti compatibilitzar les actuals usos com a Centre de
Serveis a les empreses i les activitats docents en creixement.
I.2. D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte no es divideix en lots atesa la seva naturalesa
patrimonial

II.

NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

II.1. El present contracte es qualifica com un contracte patrimonial d’adquisió onerosa d’un bé immoble.
II.2. Es regirà pel present plec de condicions tècniques i administratives i per la següent legislació:
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, aquells preceptes que segons
la disposició final 2a són d’aplicació directa i obligatòria a totes les Administracions Públiques.
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
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Es regirà quan a la seva preparació i adjudicació per la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic, i en quan als seus efectes i extinció , li serà d’aplicació la normativa de dret privat
D’acord amb les previsions de l’article 26 de la LCSP es tipifica com a contracte privat i e s considera com a
procediment més adequat, el procediment obert i tramitació ordinària, mitjançant l'aplicació de més d'un
criteri de valoració, en virtut d'allò que estableixen els articles 145 i 156 a 158 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.

Els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques Particulars d’aquesta
contractació es podran aconseguir a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers:
https://seuelectronica.granollers.cat on es determina el perfil del contractant, dins el període de presentació
de
proposicions,
i
a
la
plataforma
de
contractació
pública
electrònica
VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogranollers.
II.3. L’ens que proposa la celebració d’aquest contracte és l’Ajuntament de Granollers, en la seva condició
d’Administració Pública Local, i en aquest cas concret actua a través de la Junta de Govern Local, com òrgan de
contractació amb competència suficient per a fer-ho.
II.4. Les necessitats administratives a satisfer i els factors que intervenen en el present contracte estan
acreditats en l’expedient corresponent.
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En quan ales controvèrsies que puguin surgir serà competent per la seva resolució l’Ordre Jurisdiccional Civil ,
no obstant , es consideren actes jurídics separables els que es dictin en relació amb la preparació i adjudicació
del contracte que podran ser impugnats davant la Jurisdicció contenciosa- administrativa, d’acord l’art. 110.3 de
la Llei de Patrimoni .

II.5. Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil de contractant i a l’e- Tauler de l’Ajuntament de
Granollers.

II. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ , EXISTÈNCIA DE CRÈDIT, I REVISIÓ DE PREUS
III.1. El preu màxim de l’adquisició de l’esmentt immoble a Granollers és per un import de 1.690.000,00
euros,(IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària J2300.24100.62208 Adquisició nau industrial Can
Muntanyola.
Atesa la consideració jurídica i fiscal de l’operació, que fa que l’Ajuntament tingui dret a la deducció de les
quotes d’IVA suportades en l’adquisició i adequació de l’edificació, definirà el procediment del càrrec i
imputació de l’aplicació de l’Iva corresponent del 21%, que comporta una quantitat de 294.400,00 euros. Així
encara que el valor del contracte es fixi en el total de la suma de la base imposable més l’IVA aplicat, és a
dir en 1.690.000,00 euros, el cost de l’operació serà d’ 1.400.000 euros, una vegada aplicada la deducció en
les liquidacions de l’Ajuntament amb l’AEAT.
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III. CAPACITAT, SOLVÈNCIA, DOCUMENTACIÓ I OFERTES
III.1. Capacitat per a contractar

II. L'exclusió amb caràcter general dels contractes patrimonials de la LCSP, com a conseqüència de la
Directiva 2004/18 de 31 de març, comporta que no són aplicable als contractes patrimonials les prohibicions
de contractar de l'article 49 LCSP. No obstant això és possible argumentar, sobre la base de l'article 8.1 de
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, precepte bàsic, que
regula els principis relatius als béns i drets patrimonials que no existeix obstacle jurídic perquè, a través dels
plecs de condicions que han de regir l'adjudicació d'aquests contractes patrimonials, s'estableixin de forma
motivada previsions, a manera de supòsits d'exclusió, equivalents al quadre de prohibicions de la LCSP
sempre que no resultin desproporcionades, ni tinguin per efecte una discriminació no justificada, i atenguin
la concreta naturalesa i característiques del contracte en particular així com a garantir els principis d'igualtat
i objectivitat en la concurrència del procediment d'adjudicació.
III.3. Documentació que han de presentar les empreses licitadores
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Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions de l’article 71 LCSP.
Segons informe 4/2009 de la Junta consultiva d’Aragó:
I. La LCSP no regula el requisit de la capacitat d'obrar dels licitadors, que es regeix per les normes generals
de Dret comú. De manera que les normes de capacitat d'obrar en els contractes patrimonials, igual que en
la resta dels contractes del sector públic, són les pròpies dels ordenaments civil i mercantil.

Per concórrer a aquesta licitació les empreses han de presentar dos sobres o arxius electrònics, identificats
amb els números 1 i 2.
La informació ha d’estar signada per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el seu interior
s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els documents inclosos en cada
sobre.
Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació de la seva proposició
té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica ni els
documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la
informació expressament així designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133
LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que confirmi el
caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el requeriment els aspectes que no
corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article 133 LCSP.
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels
drets digitals, les dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de l’Ajuntament de Granollers , amb la
finalitat de gestionar la contractació municipal. Les dades (identificatives i de contacte) s’incorporaran a un
fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta
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informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d’aquestes dades són el registre de les dades de
contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit territorial
català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les
proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per les finalitats indicades.
Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la documentació per a la
qual està destinat. D’aquesta manera, si dins d’un sobre s’inclou informació que permet el coneixement
anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el secret de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació.

Sobre núm. 1.

1. Documents acreditatius de la personalitat jurídica: NIF, escriptura de constitució, inscripció al registre
mercantil, poders dels signants de la sol.licitud , si s’escau.En el cas que l'empresa tingui relació amb els
paradisos fiscals sense incórrer en actuacions il·legals, presentara els moviments financers i tota la
informació relativa a aquesta situació.
2. Una declaració responsable seguint el model a continuació indicat i es comprometrà a aportar la
documentació que es preveu a l’annex 1 d'aquest plec:
Sobre núm. 2:

12434011223433153374 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Document signat electrnicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjanant el Codi Segur de Verificaci CSV:

En aquest sobre, el licitador presentara¨;

Es presentarà en la forma especificada en la clàusula ...... i portarà la menció “Exp. ../..: Proposició econòmica i
documentació tècnica avaluable de forma automàtica per participar en el procediment obert per a la
contractació de ........................................... presentada per .......RR...".
A. Aquest sobre haurà d’incloure una memòria descriptiva de l’immoble ofert, en el que es detallen els
següents aspectes:
- Situació ( Indicació del polígon, parcel.la i parcel.la cadastral, número de finca registral)
- Superficie en m2
- Forma i orografia del terreny
- Carretera d’accés
- Distància a l’entrada principal de l’edifici municiapl de Can Muntanyola
- Certificat de titularitat del registre de propietat amb expressió de càrregues.

B. Proposta econòmica i documentació tècnica avaluable de forma automàtica, segons clàusula V d’aquest
plec.
Aquest sobre ha de contenir la documentació següent:
B.1.- Preu i Ubicació (fins un màxim de 70 punts):
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B.1.a) La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:

"En/Na ......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi, (o en representació de
l'empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .......), assabentat/da
de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a ......................................., es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules
Administratives Particulars, es compromet a vendre l’immoble que es detalla en el sobre núm........ pel preu
total de ...........IVA inclòs o exclòs (amb un preu per metre quadrat de .... euros)
B.1.b) Ubicació de l’immoble
- Ubicat en un radi inferior a 150 metres del punt central de Can Muntanyola
- Ubicat en un radi superior a 150 metres i menor de 350 metres del punt central de Can Muntanyola
-- Ubicat en un radi superior a 350 metres i menor de 500 metres del punt central de Can Muntanyola

B. 2.- Edificació i Obra

B.2.1.a) Superfície de sòl
◦ parcel·la superior als 3.500 m2.
◦ parcel·la entre 3.000 i 3.500 m2.
B.2.1.b) La forma el més regular possible per optimitzar els espais i evitar pèrdues per zones tancades o no
accessibles.
◦ parcel·les que siguin més rectangulars o quadrades possibles
◦ altres formes de parcel·les
B.2.1.c) Superfície el màxim de plana, amb el mínim de pendents
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B. 2.1 Qualitat de la parcel·la

B.2.1.d)Es valorarà la possibilitat de poder enjardinar alguns espais o ubicar algun tipus d’arbrat en la parcel·la,
compatible amb els nous usos
SI
NO
B.2.2 Qualitat de l’edificació: fins un màxim de 6 punts
B.2.2.a) Superfície construïda superior als 1.000 m2, sobre rasant
SI
NO
B.2.2.b) En planta baixa i sense barreres arquitectòniques, o bé amb facilitat per suprimir-les fàcilment
SI
NO
B.2.2.c) Amb lavabos i serveis mínims, amb facilitat d’ampliació
SI
NO
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B.2.2.d) L’alçada mínima dels interiors dels locals serà de 2,80 metres, per poder permetre la seva climatització
si s’escau.
SI
NO
B.2.2.e) Amb moll de descàrrega o similar , per poder facilitar operacions de càrrega i descàrrega pels tallers,
laboratoris o zones de magatzem
SI
NO

▪
▪

Fins a 25 anys, 1 punt.
Més de 25 a 30 anys, 0,5 punts
Més de 30 anys, 0 punts

B.2.3 Qualitat de l’obra
B.2.3.a) Es valorarà que es disposi del màxim de façanes amb obertures
ventilació natural dels locals.

i facilitat de llum exterior i la

B.2.4 Accessos i aparcament
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B.2.2.f) Antiguitat en l’edificació no superior als 25 anys.

B.2.4.a) Accessos des dels carrers del polígon Palou Nord, amb facilitat d’entrades i sortides.
B.2.4.b) Es valorarà poder disposar d’espai per a zona d’aparcament.
Si
NO
B.2.5 Serveis
2.5.a) Disponibilitat d’accés a tots els serveis i subministres, elèctric, aigua potable, gas o facilitat o proximitat
per adaptar-ne, telecomunicacions, fibra òptica o facilitat per connectar-ne.
Si
NO
2.5.b) Es valorarà l’existència d’instal·lacions de climatització de l’immoble.
Si
▪ NO

(Lloc, data i signatura del licitador)."

Cada licitador no podrà presentar més d’una sola proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposta en
agrupació temporal amb altres si ho ha fet individualment, o figurar en més d’una unió temporal. La contravenció
d’aquest principi determinarà de forma automàtica la desestimació de totes les presentades per ell.
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IV. MITJA, LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS, MESA I OBERTURA D’OFERTES
Mitja de presentació d’ofertes
De conformitat amb el que estableix l’Ordenança municipal reguladora de l'Administració electrònica aprovada
definitivament pel Ple i modificada i publicada en el BOPB de data 23/2/2015 i de data 24/2/2016, s’estableix
l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del
procediment de contractació, inclusives les que correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la
presentació de les ofertes. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que
determina aquest plec, seran excloses.

És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les
proposicions, els requisits de programari per a la presentació de proposicions a través de la plataforma
VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador (actualment l’explorador Google Chrome és incompatible amb
JAVA), etc.
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del fabricant
http://java.com/es/download/installed.jsp.
Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es pot fer polsant sobre l’enllaç

https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidatorCommon/
Index o sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el peu de pàgina d’accés a la plataforma.
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La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/
Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName=aytogranollers. L’accés a la plataforma és gratuït.

Si de cas es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració dels equips es pot
contactar amb el Servei d’Atenció al Client de VORTAL a través del correu info@vortal.es o a través del 902 02
02 90 de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 h.
Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de registrar-se a la mateixa
adreça https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=Aytogranollers polsant el botó
“Login”, de tal manera que:
-

Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari.
Registrar l’empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma.
Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per VORTAL, gratuït, per accedir a la
plataforma i a la informació detallada del procediment.

Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el mateix portal, contactant amb
el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 902 02 02 90 o a través de correu electrònic:
info@vortal.es, en horari de dilluns a divendres, de 09:00 a 19:00 h fins al dia anterior a la data de finalització de
presentació d'ofertes.
Una vegada efectuat el registre (gratuït) a la plataforma de licitació electrònica VORTAL, s’han de seguir els
passos següents:
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Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma del Ajuntament de Granollers en el següent enllaç
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName=aytogranollers

-

Accedir a l'apartat “Buscar licitacions” on trobarà la informació relativa a aquest i altres expedients del
Ajuntament. Seleccionar i copiar el número de l’expedient.

-

Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el procés de registre, i enganxar el
número d'expedient en el cercador disponible per a tal fi a l'Àrea de treball. Prémer sobre la lupa per
realitzar la recerca.

-

Per accedir a tota la informació del procediment, polsar a “Detall”.

-

A la pestanya “Informació general”, introduir una referència de per a la seva oferta.

-

A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en cadascun dels sobres, si n’hi
ha, en què haurà de complimentar els preus de la seva oferta, tenint en compte els criteris indicats a les
columnes “Descripció” i “Unitats”.

-

A la pestanya “Documents” haurà d’adjuntar tota la documentació requerida en el present plec, dins els
sobre corresponents.

-

Una vegada contestat el formulari de resposta, haurà de polsar el botó “Tancar formulari”.

Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar oferta”. Posteriorment, haurà de
polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un certificat reconegut per a la firma de documents.
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Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta haurà de polsar a “Les meves ofertes”, en el botó“crear
oferta”:

Els licitadors o candidats hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament emesa per
un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i tots els
documents associats a la mateixa, en els que sigui necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que
estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i demés disposicions de contractació pública electrònica, a
excepció d’aquells documents que acrediten la constitució de la garantia provisional, quan sigui procedent, que
hauran de ser en tot cas originals.
La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica,
és la firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de
Serveis de Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI
electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la norma de referència).
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ACCV.
DNI electrònic.
IZEMPE.
ANCERT.
Camerfirma.
CATCert.
FNMT – CERES.
FIRMA PROFESSIONAL.
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És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les
proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l’ordinador i que es poden signar documents.
Per verificar que es pot firmar electrònicament a la plataforma, una vegada s’ha indicat estar interessat i s’ha
començat a crear la proposició, es pot fer la comprovació següent:
Anar a “Documents de l’oferta”.
A “Altres annexes” clicar a “Afegir documents”.
Seleccionar i afegir un arxiu/document.
Si el documents es firma correctament la informació de la firma es visualitzarà a la columna corresponent.
Eliminar el document si no és necessari per completar l’oferta.

A continuació, haurà de clicar a “Xifrar i enviar”, de tal manera que tota l’oferta, i la documentació associada a la
mateixa, quedarà xifrada, sense que es pugui accedir al seu contingut fins que es constitueixi degudament la
mesa de contractació. Seguidament, apareixerà una finestra en què s’hauran d’acceptar les recomanacions per
a l’enviament de l’oferta a la plataforma, i per acabar, haurà de polsar el botó “Presentar”.
Si de cas s’interromp el servei por causes tècniques, aquesta s’anunciarà als potencials usuaris del Registre
amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no és programada, sempre que sigui possible, l’usuari
visualitzarà en el seu accés un missatge en el que es comuniqui aquesta circumstància.
Les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que s’acrediti que la presentació fora de termini és per
raons operatives de la pròpia Plataforma.
S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb èxit.
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es generarà un avís de recepció
electrònic que garantirà la data, hora i contingut de l’oferta.
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2.
3.
4.
5.

La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador o candidat del contingut
de la totalitat dels plecs, sense excepció.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició.
Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions
establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de
documentació reguladora de la licitació es publicarà de forma agregada sense identificar l’emissor de la
consulta en el perfil de contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant.
Lloc de recepció d’ofertes
La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de la plataforma VORTAL:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName=aytogranollers
Igualment, totes les notificacions i comunicacions entre l’òrgan de contractació i els interessats s’efectuaran,
exclusivament, per mitjans electrònics.
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L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de presentació de proposicions.
Si l’últim dia és festiu a Granollers, el termini s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Mesa de contractació
La qualificació de la documentació presentada i l’obertura de proposicions lliurades per a participar en
aquesta licitació la farà una Mesa de Contractació constituïda a l’efecte i estarà formada per:
•

El president/a de la mesa:

◦ El regidor d’Obres i Projectes, el senyor Albert Camps i Giró i podrà ser substituït per la regidora

•
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•

de Planejament, Urbanisme i Habitatge, la senyora Mònica Oliveres i Guixer
Els vocals:
◦ La secretària general de la Corporació, que delega en la Directora del servei de Contractació i
Compres, la senyora Núria Blanchar Cazorla.
◦ L'interventor de fons municipal, el senyor Pau Juste Calvo.
◦ El gerent de l’Ajuntament, Ricard Ros i Puig
Actuen, com a secretària de la Mesa:
◦ La tècnica jurídica del servei de Contractació i Compres, al senyora Elena Fuentes López.
◦ La tècnica auxiliar, la senyora Dionisia Benedicto González

Tant els vocals com el secretari podran ésser substituïts per un altre empleat públic de l’Ajuntament en qui
aquells deleguin, en el benentès que en el cas del secretari general de la Corporació ha de ser una persona
encarregada de prestar l’assessorament jurídic i en el de l’interventor una amb funcions de control econòmic
pressupostari.
Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el secretari de la mesa, el qual
actuarà amb veu però sense vot. El secretari de la mesa estarà assistit per la tècnica auxiliar del Servei de
Contractació, es preveu la seva incorporació a les reunions amb veu però sense vot.
Obertura de proposicions.
L'oferta es presentarà en dos sobres.
L'obertura dels sobres que contingui la proposició es farà per l'ordre que procedeixi de conformitat amb
l'establert a l'art.145 de la LCSP en funció del mètode aplicable per valorar els criteris d'adjudicació
establerts en aquest plecs.
Les obertures dels sobres es faran a través de la plataforma electrònica de contractació pública VORTAL.
De conformitat amb el que estableix l’article 157 de la LCSP, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte
públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta
la plataforma VORTAL té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres
i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

V. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
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La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu
d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació automàtics següents:
1.- Preu i Ubicació (fins un màxim de 70 punts):
1.a. Preu ofert: a la millor oferta econòmica se li atorgaran 55 punts i la resta proporcionalment, que
seran puntuades d’acord amb :

1. b. Ubicació de l’immoble ( fins un màxim de 15 punts):
- Ubicat en un radi inferior a 150 metres del punt central de Can Muntanyola: 15 punts
- Ubicat en un radi superior a 150 metres i menor de 350 metres del punt central de Can
Muntanyola : 10 punts.
-- Ubicat en un radi superior a 350 metres i menor de 500 metres del punt central de Can
Muntanyola : 5 punts.
2.- Edificació i Obra (fins un màxim de 30 punts):
2.1 Qualitat de la parcel·la : fins a 6 punts
La puntuació s’obtindrà de valorar la millor proposta amb la màxima puntuació i la resta
proporcionalment, les millors condicions de cada un d’aquests imputs:
2.1.a) Superfície de sòl ( fins un màxim de 2 punts)
◦ parcel·la superior als 3.500 m2. ( 2 punts)
◦ parcel·la entre 3.000 i 3.500 m2. (1 punt)
12434011223433153374 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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punts = 55 x oferta econòmica més baixa / oferta a valorar

2.1.b) La forma el més regular possible per optimitzar els espais i evitar pèrdues per zones tancades
o no accessibles.( fins un màxim de 2 punts)
◦ parcel·les que siguin més rectangulars o quadrades possibles (2 punt )
◦ altres formes de parcel·les ( 1 punts )
2.1.c) Superfície el màxim de plana, amb el mínim de pendents (fins un màxim d’1 punt)
2.1.d)Es valorarà la possibilitat de poder enjardinar alguns espais o ubicar algun tipus d’arbrat en la
parcel·la, compatible amb els nous usos ( 1 punt)
SI
NO
2.2 Qualitat de l’edificació: fins un màxim de 6 punts
La puntuació s’obtindrà de valorar la millor proposta amb la màxima puntuació i la resta
proporcionalment de cada un d’aquests imputs:

11/17

2.2.a) Superfície construïda superior als 1.000 m2, sobre rasant ( 1 punt)
SI
NO
2.2.b) En planta baixa i sense barreres arquitectòniques, o bé amb facilitat per suprimir-les fàcilment
(1 punt)
SI
NO

SI
NO
2.2.d) L’alçada mínima dels interiors dels locals serà de 2,80 metres, per poder permetre la seva
climatització si s’escau. (1 punt)
SI
NO
2.2.e) Amb moll de descàrrega o similar , per poder facilitar operacions de càrrega i descàrrega pels
tallers, laboratoris o zones de magatzem (1 punt)
12434011223433153374 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Document signat electrnicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjanant el Codi Segur de Verificaci CSV:

2.2.c) Amb lavabos i serveis mínims, amb facilitat d’ampliació ( 1 punt)

SI
NO
2.2.f) Antiguitat en l’edificació no superior als 25 anys.( fins un màxim d’1 punt)
▪
▪

Fins a 25 anys, 1 punt.
Més de 25 a 30 anys, 0,5 punts
Més de 30 anys, 0 punts

2.3 Qualitat de l’obra: Fins a 4 punts
La puntuació s’obtindrà de valorar la millor proposta amb la màxima puntuació i la resta
proporcionalment les millors condicions de :
2.3.a) Es valorarà que es disposi del màxim de façanes amb obertures i facilitat de llum exterior i la
ventilació natural dels locals. Fins a 4 punts
2.4 Accessos i aparcament: Fins a 6 punts
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La puntuació s’obtindrà de valorar la millor proposta amb la màxima puntuació i la resta
proporcionalment les millors condicions de cada un d’aquests imputs:
2.4.a) Accessos des dels carrers del polígon Palou Nord, amb facilitat d’entrades i sortides. Fins a 3
punts
2.4.b) Es valorarà poder disposar d’espai per a zona d’aparcament. Fins a 3 punts.
Si
NO

La puntuació s’obtindrà de valorar la millor proposta amb la màxima puntuació i la resta
proporcionalment, cada un d’aquests imputs:
2.5.a) Disponibilitat d’accés a tots els serveis i subministres, elèctric, aigua potable, gas o facilitat o
proximitat per adaptar-ne, telecomunicacions, fibra òptica o facilitat per connectar-ne. Fins a 3 punts
Si
NO
2.5.b) Es valorarà l’existència d’instal·lacions de climatització de l’immoble. Fins a 5 punts
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2.5 Serveis: Fins a 8 punts

Si
NO

VI. ADJUDICACIÓ
1. D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en el termini màxim
de 3 mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions rebudes. Aquest termini
s’ampliarà en 15 dies si es requereix seguir tramitació per valorar l’anormalitat de les ofertes.
D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació, les
empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
2. La directora del Servei de Contractació i Compres, requerirà a l’empresa que ha presentat la millor oferta
qualitat-preu, perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia que l’acte va ser notificat,
presenti
la
documentació
prèvia
a
l’adjudicació
a
travès
del
portal
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName=aytogranollers
3. La Mesa, de conformitat amb allò que prescriu l’article 151 del LCSP, proposarà a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte al licitador que hagi presentat la millor oferta, una vegada acceptada la
documentació requerida.
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4. La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:
•

•
•

•
•
•

•

12434011223433153374 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Document signat electrnicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjanant el Codi Segur de Verificaci CSV:

•

•

•

Certificat o document de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en què consti que ha presentat
les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del RGLC, així com acreditar estar al corrent en el
pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula
d'aquest impost, referida a l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una
declaració responsable de no haver-se donat de baixa.
Certificació o document de l’Agència Tributària que acrediti que el licitador es troba al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries amb ella.
Certificació o document que demostri que el licitador no té deutes de naturalesa tributària en període
executiu amb l'Ajuntament. Aquesta documentació no cal que la presenti l'interessat sinó que
s'aportarà d'ofici a l'expedient de contractació per la unitat de recaptació municipal.
Certificat o document de la Seguretat Social, acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions envers
la Seguretat Social.
DNI per acreditar la personalitat del licitador o persona que legalment el representi.
Si es tracta d'una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat o modificació, testimoni
de la inscripció en el Registre Mercantil i acreditació sobre el capital social de la mateixa.
La capacitat d’obrar de les entitats jurídiques no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat
Europea o signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu, s’acreditarà en els termes d'allò
que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP ,mitjançant la inscripció en els registres o la presentació
de les certificacions que s’indiquen en l’annex I del Reial Decret 1098/2001 quan la legislació de
l'Estat respectiu exigeixi aquest requisit.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat amb el que
s’estableix a l’article 68 de la LCSP, acreditant la seva capacitat d'obrar amb informe de la Missió
Diplomàtica Permanent a Espanya de l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular del lloc del
domicili de l'empresa, que figuren inscrites en el Registre local, professional, comercial o anàleg, o
en el seu defecte, que actuen de forma habitual en el tràfic en l'àmbit de les activitats a què s'entén
l'objecte del contracte.
En el cas que l'empresa tingui relació amb els paradisos fiscals sense incórrer en actuacions
il·legals, presentara els moviments financers i tota la informació relativa a aquesta situació. En cas
contrari declaració responsable d’aquest fet.
Declaració responsable en la que l'empresa adjudicatària comuniqui que no ha efectuat donació
alguna a partits polítics o a les fundacions vinculades a partits polítics durant els darrers 2 exercicis.

D’acord amb l’article 150.2 LCSP, la documentació s’haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils
a comptar del següent al de la recepció del requeriment.
En cas de falsedat en la declaració responsable presentada per la empresa proposada com a adjudicatària,
aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació . Així mateix la Mesa podrà optar per tornar a valorar
les ofertes.

VII. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
El present contracte té naturalesa privada , i es formalitzarà en escriptura pública dins el termini de 30
dies següents a la notificació de l’adjudicació . L’adjudicatari té l’obligació de formalitzar la
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corresponent excriptura pública a favor de l’Ajuntament de Granollers en l’esmentat termini, essent a
càrrec de la Corporació les despeses ocasionades per l’adquisició.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat
el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la
documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, i
podrà reclamar, si escau, a l’empresa que ha retirat l’oferta la indemnització que correspongui.
L’adjudicació del Contracte serà publicat en el Perfil del Contractant i en el e-tauler
Durada del contracte

VIII. PAGAMENT DE L’IMMOBLE
El contractista té dret al preu convingut, que es realitzarà mitjançant pagament única abans d’elevar l’acord
d’adjudicació a escriptura pública.
El preu es determinarà en euros.

IX. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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La durada del contracte es fixa entre la data de notificació de l’acord d’adjudicació i la formalització del
contracte en escriptura pública.

Es designa la senyora Montserrat Òdena Larrosa, Cap d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de
Granollers, com la persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada,
tot d’acord amb la previsió de l’article 62.1 de la LCSP .

Signat digitalment per TCAT P ELENA
FUENTES LÓPEZ - DNI 43452479M
Data: 27/09/2019 14:17:03
Granollers, 27/09/2019
La tècnica jurídica del Servei de Contractació i Compres
La Secretària general que subscriu, informa favorablement el present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, la qual cosa fa constar a efectes d'allò que disposa la Disposició addicional 3a de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic, 8 de novembre.
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La Secretària General

Signat digitalment per CATALINA
DOLORES VICTORY MOLNE
Data: 30/09/2019 11:14:38

Granollers, 30/09/2019
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ANNEX I
DECLARACIÓ JURADA

En /Na ...................................................... amb NIF núm. ........................ en nom propi/ en representació de
l'empresa............................, en qualitat de ............. i segons escriptura pública autoritzada davant
Notari................, en data............ i amb núm. de protocol ..../o document ....... CIF núm. ......, domiciliada
a ..........carrer....................núm. ..., (persona de contacte ................ amb l'adreça de correu
electrònic ................) telèfon núm. .............. i fax núm. .........., opta a la contractació relativa a ...... ( objecte
del contracte) ...... i

Primer.- Que es troba assabentat de les condicions que resten establertes en els corresponents plecs, tant
administratiu com tècnic, que regeixen la licitació .............................a Granollers – Expedient:
,i
que les accepta incondicionalment totes i cadascuna d'elles.

Segon: Que declaro sota la meva responsabilitat:
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MANIFESTA

b1.- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents ( en el cas que actuï
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions de contractar amb l'Administració
b2.- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, i autoritzo a l’Ajuntament a comprovar aquesta declaració
b3.- Que no té deutes de naturalesa tributària en període executiu amb l'Ajuntament de
Granollers.
B4.- Que no té relació amb paradisos fiscals que incorren en actuacions il·legals. En cas
contrari manifestar-ho
B5.- Que no ha efectuat donació alguna a partits polítics o a les fundacions vinculades a partits
polítics durant els darrers 2 exercicis.
El que es fa constar als efectes que pertoquin.
(Signatura)

(Població i data)
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