PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTE DE SERVEIS
–PROCEDIMENT OBERT–
CIMALSA

Plec de Clàusules Administratives Particulars

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte
Títol de la licitació: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVE DE REDACCIÓ
DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL LOGIS MOTBLANC
Descripció:
Al mes de novembre de 2021 Cimalsa va adjudicar el concurs de
“Comercialització mitjançant compra venda de les parcel·les futures 1 i 3 del sector LOGIS
Montblanc”, amb uns terminis establerts per a l’execució de les obres d’urbanització i el
lliurament de les parcel·les urbanitzades.Per poder complir els terminis acordats és
necessari licitar de forma immediata la redacció del Projecte constructiu d’urbanització del
LOGIS Montblanc per tramitar-lo davant l’Ajuntament de Montblanc i un cop aprovat poder
licitar les obres d’urbanització, amb un termini d’execució previst de 18 mesos. Cimalsa no
disposa de mitjans propis, ni personals ni materials, per redactar un projecte d’urbanització
d’aquesta envergadura. El cost previst per la totalitat de les obres d’urbanització és de 17
M€.
Lots: No s’ha dividit en lots atès que per les característiques específiques del servei a
contractar és necessari que el licitador ofereixi un servei integral
Codi CPV: 71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
B. Dades econòmiques
B.1 Determinació del preu: veure apartat següent
B.2 Valor estimat del contracte i mètode aplicat per calcular-lo:
Pressupost base annual:
El pressupost de licitació s’estableix en 212.000 euros, IVA exclòs.
El valor estimat del contracte és de 212.000 euros, IVA exclòs.
El pressupost de licitació es desglossa en els següents conceptes:
- Redacció del projecte d’urbanització de la totalitat
de l’àmbit del LOGIS Montblanc
- Model BIM del projecte
- Realització de modificacions menors requerides en
els informes dels diferents organismes i al·legacions
presentades, redacció d’un text refós si s’escau

177.000 € IVA exclòs
12.000 € IVA exclòs

9.000 € IVA exclòs

- Aixecament topogràfic mitjançant vol de 60 Ha

7.500 € IVA exclòs

- Estudi geotècnic complementari

6.500 € IVA exclòs
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Valor estimat del contracte: coincideix amb el preu base de licitació
C. Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació
Termini: La durada inicial del contracte és de 14 mesos: 5 mesos per a la redacció del
projecte i 9 mesos per a la tramitació, seguiment i realització de modificacions si s’escau.
Possibilitat i durada de les pròrrogues: no
D. Variants
Sí:

No: X

Condicions:
E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: ORDINARIA
Procediment d’adjudicació: OBERT
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
SI
F. Solvència i classificació empresarial
F.1 Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Solvència econòmica-financera:
No trobar-se en situació concursal o en risc imminent d’entrar en situació concursal, i
estar al corrent en la presentació i registre dels comptes anuals, per societats
mercantils; i de l’IRPF per autònoms
Solvència tècnica-professional:
a) Autor del Projecte:
Titulació: Una titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica
adequada per desenvolupar l’objecte del contracte, tenint en compte les
especificitats tècniques de l’objecte del contracte. Cal tenir en compte que el
projecte inclou accessos a carreteres, vies col·lectores i passos superiors i inferiors
sobre les vies de tren i carretera.
Perfil: no es requereix
Experiència profesional mínima: 15 anys
Dedicació mínima: 20%
L’autor del projecte ha d’haver executat en els darrers 15 anys:
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Núm. projectes
exigits

Tipus de projectes / estudis

Import unitari
(sense IVA)

Projectes constructius d’urbanització de
sectors d’activitat econòmica o residencials
de més de 10 Ha

1

100.000 €

Es consideren projectes similars per a la valoració de l’experiència de l’autor del
projecte, els projectes constructius d’urbanització de sectors d’activitat econòmica o
residencials, projectes constructius de carreteres, obres hidràuliques i aparcaments.
Cal aportar un certificat de l’autor del projecte amb els projectes similars realitzats
en els darrers 15 anys, especificant tipus de projecte, pressupost de l’obra i data de
finalització de la redacció del projecte. S’adjunta model com a Annex núm. 4C.
b) Empresa:
L’empresa ha d’haver executat en els darrers 5 anys:
Núm. projectes
exigits
1

Tipus de projectes / estudis
Projecte constructiu d’urbanització, carreteres, obres
hidràuliques, aparcaments en BIM

Import unitari
(sense IVA)
60.000 €

Cal aportar un certificat de l’empresa amb els projectes similars realitzats amb
metodologia BIM en els darrers 5 anys, especificant tipus de projecte, pressupost
de l’obra i data de finalització de la redacció del projecte. S’adjunta model com a
Annex núm. 4E.
c) L’equip destinat a l’execució dels treballs haurà d’estar format com a mínim pel
personal següent:
Especialistes
Autor del projecte
Adjunt a l’autor del projecte
Especialista en traçat
Especialista en estructures
Especialista en hidràulica
Especialista en instal·lacions
Especialista en impacte
ambiental
Especialista en paisatgisme
Especialista en BIM
Especialista en geotècnia
Especialista en topografia

Titulació
Titulat superior habilitat
Titulat superior habilitat
Enginyer de Camins o Enginyer Tècnic
d’obres públiques
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Enginyer de Camins o Enginyer Tècnic
d’obres públiques
Enginyer superior o Enginyer tècnic
Arquitecte, enginyer agrònom o similar
Arquitecte, enginyer agrònom o similar
Màster BIM o curs de formació BIM
Enginyer geòleg o geòleg
Enginyer Tècnic Topògraf

Anys
experiència
mínims
15
5
5
5
5
5
10
10
2
10
10
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Cal acreditar-ho amb la Declaració Responsable del personal que es destina a
l’execució del contracte que s’adjunta com a Annex núm. 4A, indicant el càrrec,
titulació, any d’obtenció de la titulació, percentatge de dedicació, firmat manualment o
digitalment per cada professional. S’afegirà una relació de les feines fetes pel tècnic que
s’adeqüin al seu camp de treball per poder acreditar el seu coneixement i expertesa en
la matèria i els títols acadèmics.
En el cas dels autònoms, serà suficient disposi d’experiència en els camps descrits, que
acreditarà mitjançant la presentació del CV.
F.2 Classificació empresarial:
No s’exigeix
F.3 Adscripció de mitjans materials o personals a l’execució del contracte
Sí: X

No:

Els necessaris de tot tipus per executar el contracte
F.4 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat o de gestió mediambiental
No
G. Criteris d’adjudicació
Els previstos en els Annexes 9A i 9B del Plec
H.
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals
Els paràmetres objectius previstos en annex 5 d’aquests plecs i subsidiariament a l’article
85 del RGLCAP,
I. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com a adjudicatàries: no
J. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
Departament de Projectes i Obres de Cimalsa
K. Garantia definitiva: si, 6% de l’import d’adjudicació, sense IVA
Forma de constitució: segons plecs i llei applicable.
L. Condicions especials d’execució
Tenen, amb caràcter d’obligació no essencial del contracte, la consideració de condicions
especials d’execució de tipus social /laboral:
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Que el personal laboral fixe contractat o subcontractat sigui com a mínim del
20% en relació a la totalitat dels treballadors del servei
Que el nombre de treballadors discapacitats en la plantilla del licitador no
sigui inferior al 2% o acollir-se a les mesures alternatives previstes legalment.
Que es promogui la contractació de persones amb dificultats d’inserció en el
mercat laboral i/o amb risc d’exclusió social i/o per combatre l’atur juvenil.
Que s’apliquin mesures per eliminar la desigualtat entre homes I dones en el
mercat laboral.
Que es dugui a terme formació en el lloc de treball relacionada amb els
serveis que es prestin.
Que es garanteixi la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball
adoptant mesures per reduir la sinistralitat i el compliment dels convenis
sectorials i territorials aplicables.

Tindran, amb caràcter d’obligació no essencial del contracte, la consideració de condicions
especials d’execució de tipus mediambiental:
 Que s’apliquin mesures de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle
 Que s’apliquin mesures de gestió sostenible de l’aigua
 Que s’apliquin mesures d’autoconsum d’energies renovables
CIMALSA podrà fer les comprovacions oportunes del compliment d’aquestes condicions,
sense més limitacions que les legals.
M. Modificació del contracte prevista
Sí:

No:X, excepte previsions segons llei

N. Cessió del contracte
Sí:

No:X, excepte previsions segons llei

O. Subcontractació
Sí:

No:X, excepte aspects complementaris del servei

P. Revisió de preus
Sí:

No: X

Fórmula aplicable (si s’escau):
Q. Termini de garantia
Sí: X No: Termini: 2 anys
R. Programa de treball
Segons plecs tècnics
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I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen a l’apartat A
del quadre de característiques.
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen a 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 a l’apartat A del quadre de característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Segons informe de motivació
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 a
l’apartat B.1 del quadre de característiques.
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per calcular-lo són els que
s’assenyalen a l’apartat B.2 del quadre de característiques.
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala a l’apartat B.3 del quadre de
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu
màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
3.4 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 aplicables, 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.
3.5 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 a l’apartat C.1 del quadre de característiques.
Quarta. Termini de durada del contracte
El termini de durada del contracte és el que s’estableix a l’apartat C del quadre de
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el
programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar
des del dia que s’estipuli en el contracte.
El contracte es podrà prorrogar si s’ha previst així a l’apartat C del quadre de
característiques. En aquest cas, la pròrroga l’acordarà l’òrgan de contractació i serà
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