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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Barcelona, a la data de signatura electrònica
ANTECEDENTS DE FET

NEUS ROURA SERRA

En data de 4 de febrer 2022 es va publicar en el perfil de contractant el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant, PCAP), el Plec de Prescripcions Tècniques (en
endavant PPT) i la resta de documentació relativa a la dita licitació.
Posteriorment, analitzant les dades publicades en el perfil i tenint en compte les preguntes
realitzades per les empreses interessades, abans de finalitzar el termini de presentació de les
ofertes, i sense que consti cap oferta presentada, s’ha constat l’existència de diversos errors
materials, de fet i/o aritmètics en el PCAP i en el PPT que es detallen seguidament:
PRIMER.- A la clàusula 14 del PCAP, consistent en els criteris de selecció de l’Acord marc i
ofertes anormalment baixes, l’error detectat té relació amb la clàusula 39, corresponent al
procediment de licitació i d’adjudicació dels contractes basats, en referència a la determinació
de la presumpció d’ofertes anormalment baixes.
A la clàusula 18 del PCAP, consistent en els criteris de valoració de les proposicions l’error
detectat té relació amb la clàusula 39, corresponent al procediment de licitació i d’adjudicació
dels contractes basats, en referència al caràcter intel·lectual de les prestacions objecte de
contractació i la necessitat que els criteris d’adjudicació relacionats amb la qualitat, tant en
l’Acord marc com en les licitacions dels contractes basats, han de representar com a mínim el
51 per cent de la puntuació.
A la mateixa clàusula 18 del PCAP, relativa als criteris de valoració de les proposicions, s’ha
detectat una errada consistent en la fórmula pel càlcul de l’oferta econòmica atès que s’havia
previst la baixa lineal dels preus unitaris de les diferents categories professionals que poden
dur a terme les prestacions i la fórmula correcta és la mateixa que es determina pel càlcul de
l’oferta econòmica del preu unitari de l’equip multidisciplinari. També s’ha detectat un error
en la ponderació dels criteris de valoració relatius a la millora i experiència de l’equip
multidisciplinari.
A la clàusula 39 del PCAP, consistent en el procediment de licitació i d’adjudicació dels
contractes basats, s’havia fet constar per error la possibilitat d’adjudicar contractes basats
sense necessitat d’una nova licitació a favor de l’oferta del preu més baix.

Lluís Soler i Panisello
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25/02/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

25/02/2022 Secretaria CCDL

El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), actualment, està portant a
terme la licitació de l’Acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de
planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient de contractació 2021.06).
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A la mateixa clàusula 39 del PCAP, relativa al procediment de licitació i d’adjudicació dels
contractes basats, en referència a l’apartat d’adjudicació dels contractes basats amb necessitat
d’una nova licitació s’ha detectat que per error no es feia constar que la invitació a les
licitacions dels contractes basat s’efectuï amb caràcter preferent a través del perfil de
contractant per garantir el principi de publicitat i transparència de la contractació pública.
Els annexes 03.1, 05.1, 05.2 i 05.3 s’han adaptat en atenció a les errades materials detectades.
SEGON.- Al Grup 2 del PPT, s’han detectat que per error s’havia fer constar la prestació
consistent en la redacció de plans d’equipaments, essent aquesta prestació pròpia del Grup 3,
al que s’ha incorporat.

NEUS ROURA SERRA
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25/02/2022 Secretaria CCDL

Aquest errors no suposen alteració dels plecs, i responen a errors materials.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- El procediment de licitació es troba en fase de tramitació inicial, havent-se procedit
únicament a la publicació de l’anunci en el perfil de contractant del CCDL.
SEGON.- Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
de les Administracions Públiques disposa que les Administracions Públiques podran rectificar
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics que existeixin en els seus actes administratius
En aquest sentit, 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 (LCSP), estableix que
els PCAP s’han d’aprovar prèviament a l’autorització de la despesa o conjuntament amb ella i
sempre abans de la licitació del contracte i només podran ser modificats amb posterioritat per
un error material, de fet o aritmètic.

Lluís Soler i Panisello
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Atès que les correccions introduïdes no porten causa de cap infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.
D’altra banda, l’article 136.2 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació han d’ampliar
el termini inicial de presentació de les proposicions de forma que tots els possibles interessats
en la licitació puguin tenir accés a tota la informació necessària per elaborar aquestes.
Al respecte, i pel que a fa a la figura de la rectificació d’errors, la Jurisprudència del Tribunal
Suprem l’ha identificat com “aquellos casos cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni
exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al deducirse
con plena certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones”, o
bé com a “meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente,
manifiesta y ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores
razonamientos, ni a operaciones valorativas o aclaratorias sobre normas jurídicas”, havent
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estat assumida aquesta doctrina pel Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
en la Resolució número 245/2016, de 8 d’abril de 2016.
Finalment, interessa citar novament un extracte de la Resolució número 245/2016, de 8 d’abril
de 2016, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, anteriorment
esmentada, atès que analitza un supòsit similar, relatiu a l’esmena d’una errada material, de
fet i aritmètica en uns plecs de contractació, assenyalant en el seu fonament de dret cinquè el
següent -sic-: “... no parece que deba existir obstáculo para que, advertida la necesidad de
introducir una variación en los pliegos, por error (incluso de carácter no propiamente material,
sino de concepto), incongruencia de los mismos u otra circunstancia análoga, pueda
modificarse o subsanarse su contenido si con ello no se producen efectos desfavorables para
ningún licitador ni se vulneran los principios rectores de la contratación, muy especialmente los
de igualdad y concurrencia. No parece razonable ni proporcionado que en tales supuestos, en
los que en muchas ocasiones en realidad no nos encontraremos ante un vicio que afecte a la
validez del acto, deba exigirse el rigor de un procedimiento de revisión de oficio de los pliegos,
ni tampoco que haya de procederse en todo caso a desistir del procedimiento para iniciar
formalmente una nueva licitación, con el consiguiente perjuicio para los intereses públicos que
derivaría del retraso que ello provocaría en la tramitación, siendo así que puede corregirse la
situación planteada sin menoscabo de los intereses de los potenciales licitadores abriendo un
nuevo plazo de presentación de ofertas tras la modificación del pliego”.
TERCER.- Atesos els acords adoptats en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 13 de
gener de 2022 i d’acord amb les facultats que tinc atribuïdes en virtut dels Estatuts del CCDL.
RESOLC :
Primer.- Aprovar la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics relacionats a la part
expositiva de la present Resolució detectats el PCAP i en el PPT, en els següents termes:
PCAP

Per a la determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes en el supòsit de
l’adjudicació de contractes basats amb necessitat d’una nova adjudicació, també s’utilitzaran
els criteris determinats en aquest clàusula, amb la particularitat que se sumarà de forma
acumulativa l’oferta econòmica realitzada per l’empresa a l’Acord marc i la possible millora
que oferti en el contracte basat.
 A la clàusula 18 del PCAP, on diu

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

25/02/2022 Presidència CCDL

 Al final de la clàusula 14 del PCAP, consistent en els criteris de selecció de l’Acord marc
i ofertes anormalment baixes, s’afegeix el següent paràgraf:
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Atès que de l’Acord marc té per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, d’acord amb
l’establert a l’article 145.4 de la LCSP els criteris relacionats amb la qualitat han de representar
com a mínim el 51 per cent de la puntuació.
Ha de dir:
Atès que de l’Acord marc té per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, d’acord amb
l’establert a l’article 145.4 de la LCSP els criteris relacionats amb la qualitat han de representar
com a mínim el 51 per cent de la puntuació, tant pel que fa a l’Acord marc com en el supòsit de
l’adjudicació de contractes basats amb necessitat d’una nova adjudicació.

NEUS ROURA SERRA
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25/02/2022 Secretaria CCDL

 A la clàusula 18 del PCAP, on diu
CRITERIS AUTOMÀTICS(SOBRE C)


Grup 1 (Lots 1, 2, 3 i 4) (Instruments de Planejament urbanístic), fins a un màxim de
55 punts
Descripció de criteris

Criteris automàtics, avaluables mitjançant la utilització de fórmules

Puntuació
Màxim 55 punts

1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari

15

2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur
a terme les prestacions

10

3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari

15

4. Experiència de l’equip tècnic multidisciplinari

15

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

25/02/2022 Presidència CCDL

Oferta econòmica
1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari:
Es valorarà amb un màxim de 15 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix de del
preu unitari de l’equip multidisciplinari, establert en un màxim de 120,81 euros/hora.
La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

On Pv és la puntuació que obté l’empresa a valorar, Ov és l’import de l’oferta de l’empresa a
valorar, Om és l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), IL és el pressupost o import de
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licitació, VP és el valor de ponderació (el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el
valor d’1) i P són els punts del criteri econòmic (15 punts).
2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur a terme les
prestacions:
Es valorarà amb un màxim de 10 punts l’oferta econòmica que ofereixi la baixa lineal
percentual més alta admissible dels preus unitaris de les diferents categories professionals que
poden dur a terme les prestacions, és a dir, que no incorri en presumpció d’oferta anormalment
baixa d’acord amb els criteris determinats en la clàusula catorzena.
La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

NEUS ROURA SERRA

P= puntuació màxima criteri
Pv = la puntuació que obté l’empresa a valorar
Ov = baixa de l’oferta de l’empresa a valora
Om = baixa més gran oferta millor
PREUS UNITARIS (IVA exclòs)
1

LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE UNIVERSITARI I ANALISTA o
equivalent

60,00 €/h

2

DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP SUPERIOR o
equivalent

46,55 €/h

3

TÈCNIC DE CÀLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I PROGRAMADOR
D'ORDINADOR o equivalent

45,08 €/h

4

DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE 2a I PROGRAMADOR DE MAQ.
AUXILIARS o equivalent

41,78 €/h

5

DELINEANT, TÈCNIC DE 1a, OFICIAL 1a ADMINISTRATIU I
OPERADOR D'ORDINADOR o equivalent

37,90 €/h

6

DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a, OFICIAL 2a ADMINISTRATIU,
PERFORISTA, GRAVADOR I CONSERGE o equivalent

33,39 €/h

7

TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS DIVERSOS I
VIGILANT o equivalent

32,45 €/h

8

AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA,
ORDENANÇA, PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS
DIVERSOS o equivalent

30,58 €/h

Lluís Soler i Panisello
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Pv= P (Ov/Om)
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AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent

29,52 €/h

Ha de dir:
CRITERIS AUTOMÀTICS(SOBRE C)


Grup 1 (Lots 1, 2, 3 i 4) (Instruments de Planejament urbanístic), fins a un màxim de
55 punts
Descripció de criteris

25/02/2022 Secretaria CCDL

Criteris automàtics, avaluables mitjançant la utilització de fórmules

Puntuació
Màxim 55 punts

1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari

10

2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur
a terme les prestacions

15

3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari

15

4. Experiència de l’equip tècnic multidisciplinari

15

NEUS ROURA SERRA
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On Pv és la puntuació que obté l’empresa a valorar, Ov és l’import de l’oferta de l’empresa a
valorar, Om és l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), IL és el preu unitari màxim de
licitació, VP és el valor de ponderació (el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el
valor d’1) i P són els punts del criteri econòmic (10 punts).

La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur a terme les
prestacions:

Lluís Soler i Panisello
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1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari:
Es valorarà amb un màxim de 10 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix de del
preu unitari de l’equip multidisciplinari, establert en un màxim de 120,81 euros/hora.

25/02/2022 Presidència CCDL

Oferta econòmica
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Es valorarà amb un màxim de 15 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix en
tots els preus unitari de les diferents categories professionals que poden dur a terme les
prestacions, d’acord amb la puntuació indicada en el quadre següent:
PREUS UNITARIS (IVA exclòs)
1
2

NEUS ROURA SERRA
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3
4
5
6
7
8
9

60,00 €/h

3 punts

46,55 €/h

2 punts

45,08 €/h

2 punts

41,78 €/h

2 punts

37,90 €/h

2 punts

33,39 €/h

1 punt

32,45 €/h

1 punt

30,58 €/h

1 punt

AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent

29,52 €/h

1 punt

La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

On Pv és la puntuació que obté l’empresa a valorar, Ov és l’import de l’oferta de l’empresa a
valorar, Om és l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), IL és el preu unitari màxim de
licitació de la categoria professional, VP és el valor de ponderació (el valor de ponderació
associat al pes específic prendrà el valor d’1) i P són els punts del criteri econòmic de la
categoria professional a valorar.
A la clàusula 18 del PCAP, on diu

Lluís Soler i Panisello
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LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE UNIVERSITARI I ANALISTA o
equivalent
DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP SUPERIOR o
equivalent
TÈCNIC DE CÀLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I PROGRAMADOR
D'ORDINADOR o equivalent
DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE 2a I PROGRAMADOR DE
MAQ. AUXILIARS o equivalent
DELINEANT, TÈCNIC DE 1a, OFICIAL 1a ADMINISTRATIU I
OPERADOR D'ORDINADOR o equivalent
DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a, OFICIAL 2a ADMINISTRATIU,
PERFORISTA, GRAVADOR I CONSERGE o equivalent
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS DIVERSOS I
VIGILANT o equivalent
AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA,
ORDENANÇA, PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS
DIVERSOS o equivalent
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3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari:
Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari
Màster, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un màxim de
4 punts.
Grau, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un màxim de 3
punts.
Cicle formatiu de grau superior, màxim d’1 punt per cada professional
acreditat fins a un màxim de 3 punts.
Cicle formatiu de grau mitjà, màxim d’1 punt per cada professional
acreditat fins a un màxim de 3 punts.
FP bàsica, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un màxim
de 2 punts.

3
3
3
2

Ha de dir:
3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari:
Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari
Estudis superiors de segon cicle, màxim de 2 punts per cada professional
acreditat fins a un màxim de 6 punts.
Estudis superiors de primer cicle, màxim de 2 punts per cada professional
acreditat fins a un màxim de 6 punts.
Cicle formatiu de grau superior o titulació equivalent, màxim d’1 punt per
cada professional acreditat fins a un màxim de 2 punts.
FP bàsica, Cicle formatiu de grau mitjà o titulació equivalent, màxim d’1
punt per cada professional acreditat fins a un màxim de 1 punts.

màxim 15 punts
6
6
2
1

 A la clàusula 18 del PCAP, on diu


Grup 2 (Lots 5, 6, 7 i 8) (Planificació territorial ambiental), fins a un màxim de 55
punts
Descripció de criteris

Criteris automàtics, avaluables mitjançant la utilització de fórmules

Lluís Soler i Panisello

1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari

Signatura 1 de 2

màxim 15 punts
4

Puntuació
Màxim 55 punts
25

8
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2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur
a terme les prestacions

10

3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari

10

4. Experiència de l’equip tècnic multidisciplinari

10

Oferta econòmica
1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari:
Es valorarà amb un màxim de 25 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix de del
preu unitari de l’equip multidisciplinari, establert en un màxim de 120,81 euros/hora.

NEUS ROURA SERRA

Signatura 2 de 2

25/02/2022 Secretaria CCDL

La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

On Pv és la puntuació que obté l’empresa a valorar, Ov és l’import de l’oferta de l’empresa a
valorar, Om és l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), IL és el pressupost o import de
licitació, VP és el valor de ponderació (el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el
valor d’1) i P són els punts del criteri econòmic (15 punts).
2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur a terme les
prestacions:
Es valorarà amb un màxim de 10 punts l’oferta econòmica que ofereixi la baixa lineal
percentual més alta admissible dels preus unitaris de les diferents categories professionals que
poden dur a terme les prestacions, és a dir, que no incorri en presumpció d’oferta anormalment
baixa d’acord amb els criteris determinats en la clàusula catorzena.

25/02/2022 Presidència CCDL

La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:
Pv= P (Ov/Om)
P= puntuació màxima criteri
Pv = la puntuació que obté l’empresa a valorar
Ov = baixa de l’oferta de l’empresa a valora
Om = baixa més gran oferta millor
PREUS UNITARIS (IVA exclòs)
LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE UNIVERSITARI I ANALISTA o
equivalent

Lluís Soler i Panisello
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2

DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP SUPERIOR o
equivalent

46,55 €/h

3

TÈCNIC DE CÀLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I PROGRAMADOR
D'ORDINADOR o equivalent

45,08 €/h

4

DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE 2a I PROGRAMADOR DE MAQ.
AUXILIARS o equivalent

41,78 €/h

5

DELINEANT, TÈCNIC DE 1a, OFICIAL 1a ADMINISTRATIU I
OPERADOR D'ORDINADOR o equivalent

37,90 €/h

6

DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a, OFICIAL 2a ADMINISTRATIU,
PERFORISTA, GRAVADOR I CONSERGE o equivalent

33,39 €/h

7

TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS DIVERSOS I
VIGILANT o equivalent

32,45 €/h

8

AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA,
ORDENANÇA, PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS
DIVERSOS o equivalent

30,58 €/h

AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent

29,52 €/h

9

NEUS ROURA SERRA

Signatura 2 de 2

Ha de dir:


Grup 2 (Lots 5, 6, 7 i 8) (Planificació territorial ambiental), fins a un màxim de 55
punts
Descripció de criteris

25/02/2022 Presidència CCDL

Criteris automàtics, avaluables mitjançant la utilització de fórmules

Puntuació
Màxim 55 punts

1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari

10

2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur
a terme les prestacions

15

3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari

15

4. Experiència de l’equip tècnic multidisciplinari

15

Oferta econòmica

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2
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Es valorarà amb un màxim de 10 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix de del
preu unitari de l’equip multidisciplinari, establert en un màxim de 120,81 euros/hora.
La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

25/02/2022 Secretaria CCDL

On Pv és la puntuació que obté l’empresa a valorar, Ov és l’import de l’oferta de l’empresa a
valorar, Om és l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), IL és el preu unitari màxim de
licitació, VP és el valor de ponderació (el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el
valor d’1) i P són els punts del criteri econòmic (10 punts).
2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur a terme les
prestacions:
Es valorarà amb un màxim de 15 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix en
tots els preus unitari de les diferents categories professionals que poden dur a terme les
prestacions, d’acord amb la puntuació indicada en el quadre següent:

NEUS ROURA SERRA

Signatura 2 de 2

PREUS UNITARIS (IVA exclòs)
1
2
3

25/02/2022 Presidència CCDL

4
5
6
7
8

60,00 €/h

3 punts

46,55 €/h

2 punts

45,08 €/h

2 punts

41,78 €/h

2 punts

37,90 €/h

2 punts

33,39 €/h

1 punt

32,45 €/h

1 punt

30,58 €/h

1 punt

AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent

29,52 €/h

1 punt

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

9

LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE UNIVERSITARI I ANALISTA o
equivalent
DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP SUPERIOR o
equivalent
TÈCNIC DE CÀLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I PROGRAMADOR
D'ORDINADOR o equivalent
DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE 2a I PROGRAMADOR DE
MAQ. AUXILIARS o equivalent
DELINEANT, TÈCNIC DE 1a, OFICIAL 1a ADMINISTRATIU I
OPERADOR D'ORDINADOR o equivalent
DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a, OFICIAL 2a ADMINISTRATIU,
PERFORISTA, GRAVADOR I CONSERGE o equivalent
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS DIVERSOS I
VIGILANT o equivalent
AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA,
ORDENANÇA, PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS
DIVERSOS o equivalent
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La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

NEUS ROURA SERRA
Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

25/02/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

25/02/2022 Secretaria CCDL

On Pv és la puntuació que obté l’empresa a valorar, Ov és l’import de l’oferta de l’empresa a
valorar, Om és l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), IL és el preu unitari màxim de
licitació de la categoria professional, VP és el valor de ponderació (el valor de ponderació
associat al pes específic prendrà el valor d’1) i P són els punts del criteri econòmic de la
categoria professional a valorar.
 A la clàusula 18 del PCAP, on diu
3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari:
Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari
Màster, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un màxim de
4 punts.
Grau, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un màxim de 3
punts.
Cicle formatiu de grau superior, màxim d’1 punt per cada professional
acreditat fins a un màxim de 3 punts.
Cicle formatiu de grau mitjà, màxim d’1 punt per cada professional
acreditat fins a un màxim de 3 punts.
FP bàsica, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un màxim
de 2 punts.

màxim 15 punts
4
3
3
3
2

Ha de dir:
3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari:
Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari
Estudis superiors de segon cicle, màxim de 2 punts per cada professional
acreditat fins a un màxim de 6 punts.
Estudis superiors de primer cicle, màxim de 2 punts per cada professional
acreditat fins a un màxim de 6 punts.
Cicle formatiu de grau superior o titulació equivalent, màxim d’1 punt per
cada professional acreditat fins a un màxim de 2 punts.

màxim 15 punts
6
6
2
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FP bàsica, Cicle formatiu de grau mitjà o titulació equivalent, màxim d’1
punt per cada professional acreditat fins a un màxim de 1 punts.

1

 A la clàusula 18 del PCAP, on diu


Grup 3 (Lots 9, 10, 11 i 12) (Treballs previs o complementaris), fins a un màxim de 55
punts
Descripció de criteris

25/02/2022 Secretaria CCDL

Criteris automàtics, avaluables mitjançant la utilització de fórmules

Puntuació
Màxim 55 punts

1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari

25

2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur
a terme les prestacions

10

3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari

10

4. Experiència de l’equip tècnic multidisciplinari

10

NEUS ROURA SERRA

Signatura 2 de 2

1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari:
Es valorarà amb un màxim de 25 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix de del
preu unitari de l’equip multidisciplinari, establert en un màxim de 120,81 euros/hora.

25/02/2022 Presidència CCDL

Oferta econòmica

On Pv és la puntuació que obté l’empresa a valorar, Ov és l’import de l’oferta de l’empresa a
valorar, Om és l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), IL és el pressupost o import de
licitació, VP és el valor de ponderació (el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el
valor d’1) i P són els punts del criteri econòmic (15 punts).

La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur a terme les
prestacions:

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

Es valorarà amb un màxim de 10 punts l’oferta econòmica que ofereixi la baixa lineal
percentual més alta admissible dels preus unitaris de les diferents categories professionals que
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poden dur a terme les prestacions, és a dir, que no incorri en presumpció d’oferta anormalment
baixa d’acord amb els criteris determinats en la clàusula catorzena.
La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

Pv= P (Ov/Om)
P= puntuació màxima criteri
Pv = la puntuació que obté l’empresa a valorar
Ov = baixa de l’oferta de l’empresa a valora
Om = baixa més gran oferta millor

NEUS ROURA SERRA
25/02/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

25/02/2022 Secretaria CCDL

PREUS UNITARIS (IVA exclòs)
1

LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE UNIVERSITARI I ANALISTA o
equivalent

60,00 €/h

2

DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP SUPERIOR o
equivalent

46,55 €/h

3

TÈCNIC DE CÀLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I PROGRAMADOR
D'ORDINADOR o equivalent

45,08 €/h

4

DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE 2a I PROGRAMADOR DE MAQ.
AUXILIARS o equivalent

41,78 €/h

5

DELINEANT, TÈCNIC DE 1a, OFICIAL 1a ADMINISTRATIU I
OPERADOR D'ORDINADOR o equivalent

37,90 €/h

6

DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a, OFICIAL 2a ADMINISTRATIU,
PERFORISTA, GRAVADOR I CONSERGE o equivalent

33,39 €/h

7

TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS DIVERSOS I
VIGILANT o equivalent

32,45 €/h

8

AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA,
ORDENANÇA, PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS
DIVERSOS o equivalent

30,58 €/h

AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent

29,52 €/h

9
Ha de dir:

Grup 3 (Lots 9, 10, 11 i 12) (Treballs previs o complementaris), fins a un màxim de 55
punts

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2
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Descripció de criteris
Criteris automàtics, avaluables mitjançant la utilització de fórmules

Puntuació
Màxim 55 punts

1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari

10

2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur
a terme les prestacions

15

3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari

15

4. Experiència de l’equip tècnic multidisciplinari

15

NEUS ROURA SERRA
25/02/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

25/02/2022 Secretaria CCDL

Oferta econòmica
1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari:
Es valorarà amb un màxim de 10 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix de del
preu unitari de l’equip multidisciplinari, establert en un màxim de 120,81 euros/hora.
La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

On Pv és la puntuació que obté l’empresa a valorar, Ov és l’import de l’oferta de l’empresa a
valorar, Om és l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), IL és el preu unitari màxim de
licitació, VP és el valor de ponderació (el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el
valor d’1) i P són els punts del criteri econòmic (10 punts).
2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur a terme les
prestacions:
Es valorarà amb un màxim de 15 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix en
tots els preus unitari de les diferents categories professionals que poden dur a terme les
prestacions, d’acord amb la puntuació indicada en el quadre següent:
PREUS UNITARIS (IVA exclòs)
1

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

2

LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE UNIVERSITARI I ANALISTA o
equivalent
DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP SUPERIOR o
equivalent

60,00 €/h

3 punts

46,55 €/h

2 punts

15
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3
4
5
6
7

NEUS ROURA SERRA

Signatura 2 de 2

25/02/2022 Secretaria CCDL

8
9

TÈCNIC DE CÀLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I PROGRAMADOR
D'ORDINADOR o equivalent
DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE 2a I PROGRAMADOR DE
MAQ. AUXILIARS o equivalent
DELINEANT, TÈCNIC DE 1a, OFICIAL 1a ADMINISTRATIU I
OPERADOR D'ORDINADOR o equivalent
DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a, OFICIAL 2a ADMINISTRATIU,
PERFORISTA, GRAVADOR I CONSERGE o equivalent
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS DIVERSOS I
VIGILANT o equivalent
AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA,
ORDENANÇA, PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS
DIVERSOS o equivalent

45,08 €/h

2 punts

41,78 €/h

2 punts

37,90 €/h

2 punts

33,39 €/h

1 punt

32,45 €/h

1 punt

30,58 €/h

1 punt

AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent

29,52 €/h

1 punt

La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la fórmula següent:

On Pv és la puntuació que obté l’empresa a valorar, Ov és l’import de l’oferta de l’empresa a
valorar, Om és l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), IL és el preu unitari màxim de
licitació de la categoria professional, VP és el valor de ponderació (el valor de ponderació
associat al pes específic prendrà el valor d’1) i P són els punts del criteri econòmic de la
categoria professional a valorar.

3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari:
Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari
Màster, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un màxim de
4 punts.
Grau, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un màxim de 3
punts.
Cicle formatiu de grau superior, màxim d’1 punt per cada professional
acreditat fins a un màxim de 3 punts.

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

25/02/2022 Presidència CCDL

 A la clàusula 18 del PCAP, on diu

màxim 15 punts
4
3
3
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Cicle formatiu de grau mitjà, màxim d’1 punt per cada professional
acreditat fins a un màxim de 3 punts.
FP bàsica, màxim d’1 punt per cada professional acreditat fins a un màxim
de 2 punts.

3
2

Ha de dir:

NEUS ROURA SERRA
Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

25/02/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

25/02/2022 Secretaria CCDL

3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari:
Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari
Estudis superiors de segon cicle, màxim de 2 punts per cada professional
acreditat fins a un màxim de 6 punts.
Estudis superiors de primer cicle, màxim de 2 punts per cada professional
acreditat fins a un màxim de 6 punts.
Cicle formatiu de grau superior o titulació equivalent, màxim d’1 punt per
cada professional acreditat fins a un màxim de 2 punts.
FP bàsica, Cicle formatiu de grau mitjà o titulació equivalent, màxim d’1
punt per cada professional acreditat fins a un màxim de 1 punts.

màxim 15 punts
6
6
2
1

 A la clàusula 39 del PCAP, s’elimina, tota referència la possibilitat d’adjudicar
contractes basats sense necessitat d’una nova licitació a favor de l’oferta del preu més
baix, i en concret s’elimina el següent paràgraf:
- Quan l’oferta escollida sigui la del preu més baix, sempre que en tot cas la seva configuració
satisfaci plenament les necessitats de l’ens destinatari.
 A la clàusula 39 del PCAP, on diu
La invitació es realitzarà per via telemàtica i, en tot cas, el termini mínim de presentació
d'ofertes serà el de sis dies hàbils i el màxim de vint dies hàbils, a determinar per part de l’ens
local, a comptar des del dia següent de l’enviament de la invitació de participació al
procediment de licitació del contracte basat
Ha de dir:
La invitació es realitzarà amb caràcter preferent de manera pública a través del perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a l’objecte de garantir els principi de publicitat dels
procediments de contractació i, en tot cas, el termini mínim de presentació d'ofertes serà el de
sis dies hàbils i el màxim de vint dies hàbils, a determinar per part de l’ens local, a comptar des
del dia següent de l’enviament de la invitació de participació al procediment de licitació del
contracte basat
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 A la clàusula 39 del PCAP, on diu
-

Els criteris d’adjudicació d’aquests contractes basats es determinaran en l’encàrrec de
serveis de la nova licitació.

Els criteris d’adjudicació dels contractes basats seran amb caràcter preferent els següents:

NEUS ROURA SERRA
Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

25/02/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

25/02/2022 Secretaria CCDL

Criteris automàtics
1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari / Oferta econòmica de les diferents
categories professionals que poden dur a terme les prestacions: Puntuació fins a 45
punts.
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de millorar les seves respectives ofertes
adjudicades en l’Acord marc.
Per valorar l’oferta econòmica s’utilitzarà la fórmula recollida per a aquest criteri en l’Acord
marc.
2. Millora dels mitjans personals a adscriure a la prestació del servei : Puntuació fins a
15 punts.
3. Reducció del termini màxim d’execució: Puntuació fins a 10 punts.
Criteris que depenen d’un judici de valor
4. Proposta de programa de treball i descripció del servei: Puntuació fins a 30 punts.
Caldrà definir la metodologia de treball, especificant les tasques a desenvolupar, els terminis
d’execució de cada fase, en el seu cas, i els tècnics adscrits a l’execució del contracte que les
duran a terme. El Programa de treball inclourà un cronograma del conjunt dels treballs objecte
del contracte.
Es valorarà la proposta en quan al detall, concreció dels continguts i coherència del programa
de treball, així com el tractament de les següents qüestions: cronograma previst, metodologies
a emprar, resultats esperats i nivell de desenvolupament de cadascun dels treballs objecte
d’aquesta licitació. Així mateix, es valorarà la claredat en la descripció i definició de les tasques
que es desenvoluparan, la seva justificació tècnica i les accions previstes que millorin el resultat
de la prestació objecte de contractació i aportin valor afegit a la proposta.
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Els criteris d’adjudicació i puntuació dels contractes basats alternativament es podran
modificar per part de l’ens destinatari, ateses les particularitats de les prestacions a
contractar.
- Per a la determinació de la presumpció de que una oferta és anormalment baixa
s’utilitzaran els criteris determinats en la clàusula catorzena.

NEUS ROURA SERRA

Signatura 2 de 2

25/02/2022 Secretaria CCDL

Ha de dir:
Per a la valoració de les proposicions i per a la determinació de les millors ofertes relació
qualitat-preu, s’haurà d’atendre amb caràcter preferent als següents criteris, els quals es
divideixen en criteris subjectes a un judici de valor i criteris automàtics, mitjançant els quals
s’obtindrà una puntuació que com a màxim serà de 100 punts, amb la particularitat que atès
que les prestacions objecte de contractació tenen la consideració de caràcter intel·lectual,
d’acord amb l’establert a l’article 145.4 de la LCSP, els criteris relacionats amb la qualitat
hauran de representar com a mínim el 51 per cent de la puntuació:
Criteris automàtics
1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari / Oferta econòmica de les diferents
categories professionals que poden dur a terme les prestacions: Puntuació fins a 25
punts.
L’òrgan de contractació, ateses les característiques i l’objecte del servei a contractar, haurà de
determinar alternativament quin dels dos criteris de l’oferta econòmica contempla en
l’encàrrec de serveis, en consideració a la necessitat d’adscriure a l’execució del contracte tot
l’equip multidisciplinari o exclusivament alguna de les categories professionals.

25/02/2022 Presidència CCDL

En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de millorar les seves respectives ofertes
adjudicades en l’Acord marc.
Per valorar l’oferta econòmica s’utilitzarà la fórmula recollida per a aquest criteri en l’Acord
marc.
2. Millora dels mitjans personals a adscriure a la prestació del servei : Puntuació fins a
12 punts.
3. Reducció del termini màxim d’execució: Puntuació fins a 12 punts.

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

Criteris que depenen d’un judici de valor
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4. Proposta de programa de treball i descripció del servei: Puntuació fins a 51 punts.
Caldrà definir la metodologia de treball, especificant les tasques a desenvolupar, els terminis
d’execució de cada fase, en el seu cas, i els tècnics adscrits a l’execució del contracte que les
duran a terme. El Programa de treball inclourà un cronograma del conjunt dels treballs objecte
del contracte.

NEUS ROURA SERRA

Signatura 2 de 2

25/02/2022 Secretaria CCDL

Es valorarà la proposta en quan al detall, concreció dels continguts i coherència del programa
de treball, així com el tractament de les següents qüestions: cronograma previst, metodologies
a emprar, resultats esperats i nivell de desenvolupament de cadascun dels treballs objecte
d’aquesta licitació. Així mateix, es valorarà la claredat en la descripció i definició de les tasques
que es desenvoluparan, la seva justificació tècnica i les accions previstes que millorin el resultat
de la prestació objecte de contractació i aportin valor afegit a la proposta.
Els criteris d’adjudicació i puntuació dels contractes basats alternativament es podran
modificar per part de l’ens destinatari, ateses les particularitats de les prestacions a
contractar.
- Per a la determinació de la presumpció de que una oferta és anormalment baixa
s’utilitzaran els criteris determinats en la clàusula catorzena, amb la particularitat que se
sumarà de forma acumulativa l’oferta econòmica realitzada per l’empresa a l’Acord marc i
la possible millora que s’hagi ofertat en el contracte basat.
 Els annexes 03.1, 05.1, 05.2 i 05.3 s’han adaptat i modificat en atenció a les
correccions anteriorment relacionades.
PPT
 Determinar en el PPT, com a prestacions dels Grup 2: planificació territorial i
ambiental, les següents:

•
•
•
•
•
•

Cartografia - Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic Information
System (GIS).
Documentació ambiental.
Instruments d'ordenació forestal.
Mobilitat urbana.
Estudis d'inundabilitat.
Estudis d'identificació dels riscos geològics
Estudis d'impacte i integració paisatgística

 Determinar en el PPT, com a prestacions dels Grup 3: treballs previs o
complementaris, les següents:

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

25/02/2022 Presidència CCDL

•
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•
•
•
•

NEUS ROURA SERRA
Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

25/02/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

25/02/2022 Secretaria CCDL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compilació de documents.
Refós de normativa i ordenances municipals.
Ordenances municipals.
Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits (redacció
d'estudis, treballs i instruments per a contribuir a l'adequació).
Participació ciutadana
Memòria social i d'impacte de gènere.
Agenda del pla i Avaluació econòmica.
Disseny de l'agenda urbana local.
Inventari de béns municipals.
Inventari de patrimoni municipal de sòl i habitatge.
Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable, catàleg
de béns i d'espais protegits.
Pla d'equipaments.
Pla local d'habitatge.
Registre d’habitatges buits.
Registre municipal de solars sense edificar

Segon.-. Ordenar que es porti a terme la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics,
ens els termes continguts a la present resolució, als efectes de poder continuar amb la
tramitació de l’expedient i procedir a la publicació dels plecs una vegada rectificats.
Tercer.- Donar compte de l’adopció de la present Resolució, en la propera sessió de la Comissió
Executiva del CCDL que se celebri, als efectes oportuns, així com els efectes de publicitat que
siguin preceptius.
Quart.- Posar en coneixement general el contingut i abast d'aquesta resolució mitjançant la
publicació de les esmenes en el perfil de contractant del CCDL.
Cinquè.- Ordenar la publicació del PCAP i del PPT modificats en el perfil de contractant del
CCDL.
Sisè.- Ampliar el termini de presentació de proposicions, concedint un nou termini de 20 dies
naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el perfil de contractant
del CCDL.
I per que així consti, ho mana i signa davant meu, la secretària que en dona fe.
Davant meu,
El President

La Secretària accidental del CCDL i
Oficial Major de la Diputació de Lleida

Lluís Soler i Panisello

Neus Roura i Serra
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