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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES
OBRES D'UN PASSATGE DE CONNECTIVITAT PER A VIANANTS I BICICLETES ENTRE EL
NUCLI URBÀ DE BARBERÀ DEL VALLÈS I EL SECTOR BARICENTRO A TRAVÉS DEL NUS
DEL VALLÈS
__________________________________________________________________________
EXPEDIENT MUNICIPAL NÚM. N774180024
Procediment d’adjudicació:
Entitat convocant:
Codificació:
Contractació electrònica:

Obert ordinari
Ajuntament de Barberà del Vallès
Segons annex 1
Pendent d'implantació

Abreviatures sobre normativa utilitzades:
DN:
LCSP:

Directiva 201/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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.
RGCLAP:
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s'oposi a la
LCSP.
RD773/2015: Real Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en allò que no
s'oposi a la LCSP.
RPLCSP:
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s'oposi a
la LCSP.
DLLMUMCP: Decret-Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, en allò que no s'oposi a la LCSP.
RGLCAP:
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
PPT:
Plec de prescripcions tècniques que figura com a annex 2 d'aquest Plec
I. Definició de l'objecte del contracte.- El present Plec té per objecte la contractació del servei
que, junt amb la seva codificació, figura a l'apartat 1) del quadre de característiques annex
(annex 1). L'objecte del servei, a més, es considera prestació de caràcter intel·lectual, d'acord
amb el previst a la DA 41 de la LCSP.
A la licitació i execució del contracte regiran, a més de la normativa legal aplicable, aquest Plec
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques (annex 2).
II. Necessitat i idoneïtat del contracte.- Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat
de l’objecte del contracte, la classificació/criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica
i financera, els criteris per adjudicar el contracte, així com les condicions especials d'execució, el
valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l'integren, inclosos els costos
laborals, l'elecció del procediment i la decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte estan
acreditats a l'expedient corresponent, de conformitat amb el previst a l'art. 116.4 de la LCSP.
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III. Naturalesa del contracte.- Aquest contracte té naturalesa administrativa, d’acord amb
l’article 25 del LCSP i es tipifica com a contracte de serveis segons es defineix a l’article 17 del
LCSP i d’acord amb la regulació establerta per aquest tipus de contracte, entre d’altres, als
articles 308 i següents de la llei esmentada. En cap cas l'objecte d'aquest contracte implica
l'exercici d'autoritat inherent als poders públics.
Per tant, el règim jurídic establert en aquest plec serà el que regirà en la preparació d’aquest
contracte, així com en la seva adjudicació i execució, amb els efectes que se’n derivin durant i
fins a la seva extinció.
IV. Òrgan de contractació i Responsable del contracte.- Per raó de l'import del contracte, és
l'alcaldia l'òrgan competent d’aquesta contractació, en exercici de les facultats que li atribueix la
Disposició addicional segona de la LCSP. Tot això sense perjudici de la possibilitat de delegació
d’aquestes facultats i competències, d’acord amb l'article 61 de la LCSP.
Correspon a la Corporació vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per
aquesta raó, exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució del contracte per part del
contractista, i, a tal efecte, nomena com a responsable del contracte al Cap de la secció d'Obres
i Manteniment.
V. Perfil del contractant.- Atès el tipus d’actuació i procediment a seguir en aquesta
contractació, en la pàgina web municipal www.bdv.cat s’inclourà la informació adient, conforme a
les previsions establertes a l'article 63 de la LCSP.
VI. Valor estimant i Pressupost base de licitació.a) El valor estimat del contracte es correspon amb la quantia de 181.380,48 €, IVA exclòs.
Per a la determinació del valor estimat del contracte s'ha tingut en compte el previst a l'art.
101.11.c) de la LCSP.
En concepte d’impost sobre el valor afegit (21 % d'IVA) li correspon la quantia de 38.089,90 €.
b) El pressupost base resultant de la licitació queda fixat en 219.470,38 €, IVA inclòs,
(181.380,48 € + 38.089,90 € d'IVA (21%)).
L’Impost sobre el Valor afegit (IVA), haurà d’aparèixer en l’oferta com partida independent,
segons l'art. 139.4 de la LCSP.
Pel que respecta al pressupost base de licitació la justificació del desglossament dels costos es
preveu a l'apartat 3) de l'Annex I, segons s'estableix a l'art. 100.
VII. Finançament del contracte.- L'obligació econòmica que per a l'Ajuntament es derivi del
compliment d'aquest contracte serà amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost
municipal del 2018 que s'indica a l'apartat 3 de l'Annex 1.
VIII. Durada del contracte.- El termini per a la redacció del projecte serà de cinc mesos, com a
màxim. La direcció de l'obra tindrà la mateixa durada que les obres i fins al lliurament de la
totalitat de la documentació final de l'obra.
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IX. Tramitació de l’expedient i procediment d'adjudicació.- L’adjudicació del contracte es
durà a terme mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, en virtut d'allò establert a
l’article 131 i 156 i ss. de la LCSP.
X. Divisió per lots.- La divisió en lots d'aquest contracte no escau per les raons que han estat
degudament acreditades, segons informe que hi ha a l'expedient. En particular, es descarta
l'opció de dividir en lots l'objecte contractual perquè la realització independent de les diverses
prestacions dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, en implicar la
necessitat de coordinar l'execució en les diferents prestacions, tal i com es desprèn de l'informe
tècnic emès, en els termes previstos a l'art. 99.3 b) de la LCSP.
XI. Capacitat per contractar.- Estan capacitades per contractar les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar. Quan fossin persones
jurídiques hauran de justificar que l’objecte social de l’entitat comprèn el desenvolupament de les
activitats que constitueixen l’objecte del contracte al que concorren i amb aquests efectes,
l’objecte d’aquest contracte és el que preveu la clàusula I del present Plec.
L'acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels estatuts socials inscrits en el Registre
mercantil o en aquell altre registre oficial que correspongui en funció del tipus d'entitat social.
Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar i que acreditin la seva solvència econòmica en els termes de
l'art. 87 del LCSP i, en particular, mitjançant:
- Declaració sobre el volum mínim de negoci, referit al millor exercici dins del decurs dels
últims tres anys disponibles, ha de ser com a mínim 272.070,72 €, IVA exclòs (una vegada i
mitja el valor estimat del contracte)
El mitjà d'acreditació seran els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l'empresa hi estigués inscrita; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi
d'estar inscrita. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el
volum anual de negocis mitjançant llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
- Justificant de l'existència d'una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals per
import igual o superior a 200.000 €.
El mitjà d'acreditació serà l'aportació del certificat d'assegurança per riscos professionals.
I la seva solvència professional o tècnica en els termes de l'art. 90 del LCSP i, en particular,
mitjançant:
- Declaració dels principals serveis efectuats, de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l'objecte d'aquest contracte, en el curs de, com a màxim els tres últims anys, que
ha de ser com a mínim de 126.966,34 €, IVA exclòs, (import anual acumulat dels quals l'any de
més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte), dels quals
al menys un dels projectes executats tingui un pressupost d'execució material mínim de
800.000,00 €, IVA exclòs.
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- Títols acadèmics i professionals de l'empresari i del responsable/s de l'execució del contracte
així com dels tècnics directament encarregats del mateix, en concordança amb el que preveu
l'apartat 5 de l'Annex 2 (PPT).
- En tractar-se d'un contracte que requereix aptituts tècniques específiques per part de la
persona encarregada de l'execució dels treballs, caldrà acreditar tenir coneixements avançats
d'AutoCAD (2D), TCQ2000, Microsoft Excel i Microsoft Project.
Els licitadors no podran estar afectats per cap de les circumstàncies que esmenta l’art. 71 LCSP
com a prohibitives per contractar.
No obstant, la inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registre Oficial de
Licitadors i empreses classificades del Sector Públic (ROLECE), o inscrit en alguna base de
dades nacional d'algun Estat membre de la UE d'accés gratuït, acreditarà d'acord amb el que en
ell es reflecteix i excepte prova en contra, les condicions de personalitat i capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no de les
prohibicions de contractar de l'empresari.
XII. Garantia provisional.- Ateses les característiques del contracte s’estableix la dispensa de
constituir garantia provisional.
XIII. Garantia definitiva.- La garantia definitiva serà del 5% del pressupost del contracte i es
constituirà a la Tresoreria Municipal en qualsevol de les formes previstes a l’art. 107 de la LCSP.
En cas de constituir la garantia mitjançant aval bancari o mitjançant assegurança de caució, serà
necessari que hagi estat intervingut/da notarialment.
XIV. Mesa de contractació.- L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació i que avaluarà les ofertes
és la Mesa de contractació.
L’esmentada Mesa de contractació estarà integrada o constituïda de la manera següent:
President:
- Tinent d'alcaldia delegat de Territori i Medi Ambient
Vocals:
- Cap de la secció d'Obres i Manteniment
- Tècnic de la secció d'Obres i Manteniment
- Secretari
- Interventora
Secretari: un/a funcionari/a de l'Ajuntament.
XV. Presentació de proposicions. Lloc, termini de presentació i documentació.La documentació per prendre part en el procediment es presentarà en el termini de 15 dies
naturals a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el perfil del
contractant de l'òrgan de contractació, l'accés al qual podrà realitzar-se en la pàgina web:
http://www.bdv.cat.cat (seu electrònica). La forma de presentació serà a l'Oficina d'Atenció
Ciutadana, al Pg. Doctor Moragas, 224, de Barberà del Vallès (08210), de dilluns a divendres, de
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8:00 h a 14:00 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació
s’haurà de lliurar a l’Oficina de Correus dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent,
havent- se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama, fax (93.719.18.15) o correu
electrònic (barbera@bdv.cat) a l'òrgan de contractació el mateix dia de la seva presentació,
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les
proposicions. El tèlex, fax, telegrama o correu-e haurà de contenir el títol complert del contracte,
el nom i resta de dades del licitador, la data i número de certificat de l’enviament. Tanmateix,
transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver- se rebut la documentació,
aquesta no serà admesa en cap cas.
La documentació a presentar per prendre part del present procediment s'inclourà en tres sobres
diferents, degudament indexada, d'acord amb les següents instruccions i acompanyada de la
corresponent instància segons model (annex 3).
-

-

-

“SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: procediment obert per a la
contractació dels "serveis de redacció del projecte i direcció de les obres d'un
passatge de connectivitat per a vianants i bicicletes entre el nucli urbà de Barberà
del Vallès i el Sector Baricentro a través del nús del Vallès": Haurà de contenir una
Declaració responsable de l'empresa licitadora (annex 4) donant resposta als
requeriments de capacitat i solvència requerits en la clàusula XI, així com el formulari
normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), aquest Document s'ha
de presentar signat per la persona representant legal de la persona licitadora. El
formulari del DEUC referit serà accessible en el Perfil del contractant d'aquest
Ajuntament. En el benentès que el licitador a favor del qual recaigui proposta
d’adjudicació haurà d’acreditar la possessió d’aquella documentació prèviament a
l’adjudicació del contracte.
“SOBRE NÚM. 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A AVALUAR A TRAVÉS DE JUDICIS
DE VALOR: procediment obert per a la contractació dels "serveis de redacció del
projecte i direcció de les obres d'un passatge de connectivitat per a vianants i
bicicletes entre el nucli urbà de Barberà del Vallès i el Sector Baricentro a través
del nús del Vallès": Haurà d'incloure la documentació tècnica que consideri per tal de
ser avaluada a través de judicis de valor, d'acord amb el que indica l'apartat 6.2 de
l'Annex I (segons model annex 5).
“SOBRE NÚM. 3: OFERTA ECONÒMICA I D'ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS:
procediment obert per a la contractació "serveis de redacció del projecte i direcció
de les obres d'un passatge de connectivitat per a vianants i bicicletes entre el nucli
urbà de Barberà del Vallès i el Sector Baricentro a través del nus del Vallès": Haurà
de contenir model de proposta econòmica, així com si s'escau de la resta de criteris
automàtics (annex 6).

ADVERTÈNCIA
La documentació que contenen els sobres 1 i 2 no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposició econòmica i
documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment
d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
XVI. Qualificació de la documentació i obertura de proposicions.- La Mesa de contractació,
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en acte públic que es celebrarà a les dependències de la Casa Consistorial a les 13 hores de
tercer dia hàbil següent al d'acabament del termini de presentació de proposicions, procedirà a
l’obertura del sobre 2, amb lectura de les proposicions que hagin estat admeses, per ordre de
presentació.
Prèviament, de manera interna i no pública, la Mesa de contractació haurà procedit a la
qualificació i anàlisis de la documentació general presentada pels licitadors en el sobre 1. Si la
Mesa de contractació observés defectes formals u omissions en la documentació presentada,
concedirà un termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador els esmeni. Transcorregut
aquest termini sense que s’esmenin els defectes formals observats, la proposició serà rebutjada;
si la documentació tingués defectes substancials o deficiències materials no esmenables, es
rebutjarà la proposició.
En l’acte públic es donarà compte del resultat de la qualificació de la documentació general
presentada pels licitadors en el sobre 1, indicant els licitadors exclosos i les causes de l’exclusió,
amb invitació als assistents per formular observacions que es recolliran a l’acta.
Les proposicions incloses en el sobre 2, juntament amb la resta de documentació presentada en
els sobres 1 i l’acta que s’estendrà a l’efecte, es trametran als serveis tècnics municipals perquè
emetin informe, que caldrà que sigui evacuat en el termini màxim de deu dies.
Transcorregut aquest termini la Mesa de contractació es constituirà novament, en acte públic, i,
donarà coneixement del contingut de les valoracions realitzades en relació amb els sobres
núm. 2. A continuació es procedirà a l’obertura dels sobres núm. 3 relatius a les ofertes i als altres
criteris avaluables a través de fórmules.
Les proposicions incloses en els sobres 3 es trametran als serveis tècnics municipals perquè
emetin informe, que caldrà que sigui evacuat en el termini màxim de cinc dies.
Transcorregut aquest termini la Mesa de contractació es constituirà novament, a porta tancada, i
amb l'examen previ de les actuacions i informes que hagin estat emesos, emetrà la proposta que
consideri oportuna a l’òrgan de contractació competent per a l’adjudicació.
Pels tràmits de qualificació formal de la documentació administrativa i d'obertura de
proposicions, sense fer cap pronunciament o proposta sobre l'adjudicació, només caldrà la
presència de la presidenta, secretari i interventora de la Corporació, i del secretàri/a de la Mesa.
Si, per qualsevol incidència o circumstància que es pogués produir en l'acte de qualificació de la
documentació administrativa (sobre 1), la Mesa valorés millor ajornar l'acte d'obertura de
proposicions, així ho farà saber amb fixació del dia i hora en què s'hi tornarà a reunir, deixant
constància de les actuacions produïdes en aquesta fase de qualificació, amb les seves
incidències, en l'acta que necessàriament s’haurà d’estendre o emetre pel secretari de la Mesa.

XVII. Criteris de valoració de les ofertes.- Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar
quina és la proposició més avantatjosa, es detallen a l'apartat 6 de l'Annex 1. Per a l'establiment
dels mateixos s'ha tingut en compte l'especialitat prevista per aquest tipus de prestació de
caràcter intel·lectual a l'apartat 4, de l'art. 145 de la LCSP.
Es consideraran ofertes anormalment baixes aquelles incloses en els supòsits previstos a
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l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP), referits a l'oferta
econòmica. En relació amb els altres criteris automàtics no s'estableix cap paràmetre
d'anormalitat, atès el caràcter social dels mateixos i l'escassa ponderació atorgada. No
s'estableixen tampoc paràmetres d'anormalitat en relació amb la resta de criteris, en tractar-se
aquests de judicis de valor i atesa la dificultat de fixar-ne quan es tracta de criteris de valoració
subjectiva.
En aquest cas, es donarà audiència al licitador que l'hagi presentat perquè justifiqui la valoració de
l’oferta i en precisi les condicions, segons el que estableix l’article 149 de la LCSP.
XVIII. Drets i obligacions de les parts.- Els drets i obligacions de les parts seran aquells que
resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable.
L'adjudicatari s'obliga a disposar de tot l'equipament d'oficina i instal·lacions necessaris per a un
correcte desenvolupament dels treballs encarregats, com ara telèfon fixe i mòbil, correu
electrònic, mobiliari adequat i ordinadors amb software de delineació compatible amb AutoCAD,
software d'amidaments i pressupostos compatible amb TCQ 2000 i software d'ofimàtica
compatible amb Microsoft Office.
En cap cas amb aquesta contractació s'instrumenta la contractació de personal ni es podrà
produir la consolidació de les persones que realitzin els treballs objecte del contracte com a
personal de l'Ajuntament, d'acord amb les previsions de l'art. 308 de la LCSP. El contractista
designarà una persona com a interlocutora vàlida d'aquesta en les seves relacions amb
l'Ajuntament; en tot cas les instruccions que escaigui donar al mateix per part de l'òrgan
responsable del contracte s'articularan exclusivament a través d'aquesta persona designada i
en cap cas assumirà funcions de direcció sobre el personal de l'empresa, evitant dictar ordres o
impartir instruccions concretes i directes sobre el mateix.
Així mateix, en relació amb l'esmena d'errades i correcció de deficiències en l'elaboració
d'algun/s projecte/s d'obres, s'estarà al que disposa l'art. 314 de la LCSP.
Cas que el pressupost d'execució de l'obra es desviés en un 20 per cent, tant per excés com per
defecte, es minorarà el preu del contracte, en concepte d'indemnització, seguint els barems
previstos a l'art. 315 de la LCSP.
XIX. Documentació a presentar per licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa.- El licitador que d’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació hagi
obtingut la puntuació més alta, i en conseqüència es consideri que ha presentat l’oferta més
avantatjosa, serà requerit per tal que, dins del termini de set dies hàbils, a comptar des del dia
en què s'enviï la comunicació, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social o autoritzi a l’òrgan de
contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’això, i d’haver constituït la garantia
definitiva que escaigui.
XX. Adjudicació del contracte.- L’adjudicació del contracte es resoldrà en el termini màxim de
dos mesos a comptar des de l'obertura de les proposicions, i dins del cinc dies naturals següents
a la recepció de la documentació assenyalada a la clàusula XIX, mitjançant resolució motivada
que es notificarà a l’adjudicatari i la resta d’interessats i es publicarà en el perfil del contractant
de l’Ajuntament, segons art. 63.3 de la LCSP.
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XXI. Formalització del contracte.- L’Administració i el contractista hauran de formalitzar el
contracte en document administratiu, una vegada adjudicat, constituint títol suficient per accedir
a qualsevol Registre, segons art. 153 de la LCSP.
El contractista, a més del contracte, haurà de signar una diligència conforme té coneixement i
accepta de manera expressa el contingut íntegre del Plec de clàusules administratives
particulars que regeix el contracte.
XXII. Règim de pagament.- Segons s'estableix en l'apartat 4 de l'Annex 1 del plec de clàusules
administratives particulars.
Les factures s’hauran de presentar en format electrònic, indicant el següent codi gestor: 440SA.
Les característiques per a poder elaborar i presentar aquestes factures electròniques les
trobareu informades al següent enllaç de la web de l’Ajuntament:
http://www.bdv.cat/bdv/apartats/index.php?apartat=7173.
XXIII. Despeses a càrrec de l’adjudicatari.- Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses
següents:
a) Els tributs estatals, municipals i regionals que derivin del contracte.
XXIV. Revisió i/o adequació de preus.- No escau.
XXV. Causes de resolució.- Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211
i 313 de la LCSP, i l'incompliment de la condició especial d'execució establerta en la clàusula
XXVIII d'aquest Plec. Així mateix, es configura com una causa de resolució específica del
contracte l'alteració de l'equip de treball proposat a l'oferta sense autorització municipal.
XXVI. Termini de garantia del contracte.- Una vegada realitzat el servei i aprovada la liquidació
del contracte es retornarà la fiança transcorregut el termini d'un any sense que hagi resultat
responsabilitats de la mateixa, comptador des de l'Acta de recepció d'obres.
XXVII. Cessió i subcontractació.- L'adjudicatari solament podrà cedir i subcontractar
vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte, mitjançant l'autorització expressa i per
escrit de l'Ajuntament, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 214 i 215 de la
LCSP.
XXVIII. Condicions especials d’execució.És una condició especial d'execució de caràcter social la prevista en l'apartat 9 de l'Annex I.
XXIX. Penalitats.- El retard en la realització dels treballs objecte d’encàrrec per causes
imputables a l'adjudicatari podrà ser motiu de sanció d'acord amb l'art. 193 de la LCSP, sense
perjudici que l'Ajuntament opti per la resolució del contracte.
XXX. Modificacions del contracte.- Quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna
de les circumstàncies de l’article 205 de la LCSP. El procediment de modificació serà el
previst a l’article 207 de la LCSP i als articles 97 i 102 RGLCAP.
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XXXI. Règim jurídic de la contractació.- El contracte té caràcter administratiu i es regeix per
aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques (Annex 2), les
clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte, la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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, i per la seva normativa de desplegament, així com per la resta de normativa
legal i reglamentària aplicable.
XXXII. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i
mediambientals.- El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades
personals, i en matèria mediambiental.
Igualment resta obligada a complir durant l'execució del contracte les normes i condicions del
conveni col·lectiu d'aplicació en relació amb els seus treballadors.
XXXIII. Jurisdicció competent.- Les qüestions de litigis sorgits sobre interpretació, modificació,
resolució i efectes dels contractes seran resolts per l'òrgan de contractació, les resolucions del
qual esgotaran la via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, segons la llei
d’aquesta jurisdicció.
XXXIV. Confidencialitat de la informació.- L’accés, per part del contractista, a les dades
necessàries per a l’execució del contracte no té la consideració de comunicació de dades i
restarà subjecte a les condicions que s’assenyalen a continuació:
1. Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a que tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte.
2. Tractar les dades conforme a les instruccions que rebi de l’Ajuntament de forma confidencial i
reservada, en cap cas les cedirà ni en farà difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents
de les necessàries per al compliment del contracte. L’obligació continuarà vigent un cop el
contracte hagi arribat al seu termini. En aquest cas, arribada l’extinció contractual, les dades de
caràcter personal i el suport on hi constin, si s’escau, s’hauran de lliurar a l’Ajuntament.
3. Haurà de complir, en tot cas, les prescripcions que es preveguin a la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, en especial, les contingudes a l'article 12,
apartats 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.També haurà d'implementar les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades i en especial les establertes al Reglament,
aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de l'esmentada LO
15/1999, d'acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es
continguin les dades personals objecte de tractament. En aquest àmbit serà aplicable el
Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 que va entrar en vigor el passat 25 de
maig de 2018.
XXXV. Principis i valors ètics i recomanables en la contractació pública.1. Transparència general.- L’adjudicatari resta obligat a informar de les retribucions percebudes
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pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per
compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de
l’empresa
2. Dret d’accés a la informació pública.- El contractista es compromet a facilitar a l’Administració,
en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, aquella informació
que li sigui requerida per tal de fer efectiu la publicitat activa i el dret d’accés exercit pels
ciutadans, en relació a la prestació contractada.
3. Transparència col·laborativa.- L’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració la
informació establerta per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, referent a les activitats directament relacionades amb el sector públic.”
4. Transparència organitzativa.- L’adjudicatari haurà de lliurar a l’Ajuntament de Barberà del
Vallès a l’inici de les prestacions, la relació dels llocs de treball permanents adscrits al contracte,
el seu règim de dedicació, el règim retributiu i les tasques que duu a terme. Haurà de comunicarse a l’Ajuntament de Barberà del Vallès qualsevol variació que experimenti la relació de llocs
durant la durada del contracte ”.
5. Bon govern.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat en el
punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els
contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions
següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competència.
f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o
el contracte dels quals tingués coneixement
g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent
h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats
XXXVI. Sistema de presentació electrònica d'ofertes.
L’Ajuntament, com a ens adherit a la PSCP té al seu abast els serveis «e-Licita» i
«Sobre Digital 2.0», i atès que actualment, el sistema de presentació electrònica d’ofertes per a
procediments oberts està desenvolupat i en fase de pilotatge, la present contractació s'eximeix
de la presentació electrònica d'ofertes.
Barberà del Vallès, a 28 de juny de 2018.
Cap de la secció de Contractació i Compres
Jennifer Corral Jiménez
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Quadre de característiques (annex 1)
Plec de prescripcions tècniques (annex 2)
Sol·licitud de participació (annex 3)
Declaració de responsable (annex 4)
Model de proposició judicis de valor (annex 5)
Model de proposició econòmica (annex 6)
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ANNEX I - QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
1. DADES GENERALS
ÀREA O SECCIÓ RESPONSABLE:
Serveis Territorials
OBJECTE DEL CONTRACTE:
Aquest servei té per objecte la redacció del projecte executiu i direcció de les obres d'un
passatge de connectivitat per a vianants i bicicletes entre el nucli urbà de Barberà del
Vallès i el Sector Baricentro a través del nus del Vallès, d'acord amb el programa i
prescripcions detallades al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) de l'annex 2.
Aquest servei es contracta de forma externa al no disposar aquest Ajuntament dels recursos
humans i dels mitjans propis suficients per desenvolupar aquesta actuació.
DIVISIÓ PER LOTS:
Aquesta contractació no preveu la divisió en lots.
Per la naturalesa de l'objecte d'aquesta contractació no es possible la divisió en lots de la
prestació perquè podria dificultar innecessàriament la correcta execució de la mateixa des d'un
punt de vista tècnic.
QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE:
Contracte de serveis
CODIFICACIÓ CPV:
41250000-5 "Serveis d'arquitectura, enginyeria i agrimensura"
Prestació de caràcter intel·lectual conforme a allò establert a la disposició addicional
quadragèsima primera de la Llei 9/2017
CONSIDERACIONS SOCIALS, MEDIAMBIENTALS O D'INNOVACIÓ:
No estan previstes consideracions socials, mediambientals o d'innovació
PROCEDIMENT:
Procediment obert ordinari
TRAMITACIÓ:
Ordinària
SUBCONTRACTACIÓ:
Sí
LIMITS: Amb caràcter general es podran subcontractar les tasques de topografia, delineació,
càlcul d'estructures, càlcul d'instal·lacions, paissatgisme i qualsevol altre servei auxiliar. No es
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podran subcontractar les tasques de project manager, disseny tècnic i constructiu, amidaments i
pressupost, redacció de memòria i plecs, control de qualitat, estudi de seguretat, direcció de les
obres, direcció executiva de les obres i coordinació de seguretat i salut de les obres, que hauran
de ser desenvolupades pels propis membres de l'equip, per considerar-se tasques crítiques, ja
que constitueixen el cos principal de l'encàrrec i aquest ha de ser desenvolupat per l'equip
presentat a la licitació.

CESSIÓ: No serà possible quan suposi una alteració substancial de les característiques del
contractista. En tot cas, caldrà que es compleixin els requisits previstos a l'art. 214.2 de la LCSP.
ADMISSIBILITAT DE VARIANTS:
No s'admeten variants
SUBROGACIÓ DE PERSONAL:
No procedeix
CONVENI SECTORIAL APLICABLE:
Els preus emprats per a l'elaboració d'aquest pressupost estan per sobre dels mínims establerts
a les taules salarials del Conveni col·lectiu del sector d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis
tècnics (Resolució de 30 de desembre de 2016. BOE 18/01/2017)
PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
L'empresa licitadora haurà de tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil amb una
cobertura mínima de 200.000€

2. TERMINI D'EXECUCIÓ, PRÒRROGUES
DURADA DEL CONTRACTE:
Redacció del projecte: 5 mesos
Direcció de l'obra: la direcció de l'obra tindrà la mateixa durada de les obres i fins al lliurament de
la totalitat de la documentació final d'obra
INICI DE L'EXECUCIÓ:
Al dia següent de la formalització del contracte.
PRÒRROGA:
No està prevista cap pròrroga del contracte
GARANTIA PROVISIONAL:
No es requerirà garantia provisional
GARANTIA DEFINITIVA:
5% preu final ofertat exclòs IVA
No es podrà constituir mitjançant retenció en el preu
TERMINI DE LA GARANTIA:
1 any
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3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I POSSIBLES MODIFICACIONS

Honoraris
Redacció del projecte47.900,00€
Direcció de les obres, coordinació de seguretat i control de qualitat96.100,00€
Final d'obra i As Built6.000,00€
Despeses directes (82,70%)
Despeses indirectes (17,30%)
Subtotal
Impost sobre el Valor Afegit (21%)
Pressupost base de licitació
Dos-cents dinou mil quatre-cents setanta euros amb trenta-vuit cèntims, IVA inclòs

150.000,00€
31.380,48€
181.380,48€
38.089,90€
219.470,38€

Despesa plurianual: Sí
L'aplicació pressupostària consignada per a aquest actuació durant aquest exercici 2018 és la
2018.440.459.60901 "Millora accessos N-150" amb un import de 250.000,00€
Com que el pagament del projecte (65% de l'import d'adjudicació) s'ha de realitzar una vegada
lliurat el projecte, com que el termini de redacció del projecte és de 5 mesos i com que no està
previst que el contracte pugui estar signat abans de l'1 d'agost, la major part de la despesa es
carregarà sobre l'exercici 2019. Es preveu que un 80% de la despesa es realitzi durant l'exercici
2019 i el 20% restant durant el 2020. Així doncs, la distribució de despesa prevista per a aquest
contracte és la que s'indica al següent quadre:
Any
2019
2020
total

(80%)
(20%)

Import net
145.104,38
36.276,10
181.380,48

% IVA
21
21
21

Import IVA
30.471,92
7.617,98
38.089,90
Import total

Import total
175.576,30
43.894,08
219.470,38
219.470,38

Valor estimat del contracte: 181.380,48€ + IVA
Cent vuitanta-un mil tres-cents vuitanta euros amb quaranta-vint cèntims més IVA

4. FACTURACIÓ
CODI GESTOR:
440SA
PERÍODE DE FACTURACIÓ:
El pagament dels treballs es realitzarà: un 65% del preu mitjançant la presentació d'una factura
una vegada lliurat el projecte executiu validat pels Serveis Tècnics municipals, i el 35% restant
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es facturarà mitjançant factures mensuals proporcionalment a les obres executades i certificades
cada mes.
FORMA DE PAGAMENT:
Les factures es presentaran en format electrònic.
No es preveuen pagaments directes a subcontractistes

5. CLASSIFICACIÓ, SOLVÈNCIA ECONÒMICA I SOLVÈNCIA TÈCNICA
CLASSIFICACIÓ:
No s'estableix classificació pel contractista

SOLVÈNCIA:
L'especificada al Plec de clàusules administratives particulars

6. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
La millor relació preu-qualitat es determinarà tenint en compte una pluralitat de criteris
d'adjudicació.
1. Criteris de qualitat-preu avaluables de forma automàtica (fins a 54 punts)
1.1. Criteris econòmics (fins a 29 punts)
1.1.1.- Oferta econòmica (fins a 29 punts). La puntuació de l'oferta econòmica es realitzarà
d'acord amb la següent fòrmula:
Pv = [1-((Ov-Ob)/IL) x 0,50] x 29
on:
Pv = Puntuació de l'oferta a valorar
Ob = Oferta econòmica més baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
Es tria aquesta fórmula perquè perment una valoració proporcional de les ofertes en funció de la
seva oferta, permet que la millor oferta obtingui la màxima putuació i està avalada per l'Informe
sobre l'anàlisi de fórmules de valoració i puntuació proporcionals per a les ofertes econòmiques i
les propostes tècniques, de 23/06/17, emés pel Responsable d'anàlisi econòmica de la Direcció
General de Contractació Pública, del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència, de la Generalitat de Catalunya.
1.2. Criteris qualitatius (fins a 25 punts)
1.2.1.- Experiència de l'equip mínim propi (fins a 13 punts)
S'atorgarà la següent puntuació als tècnics dels quals s'acrediti l'experiència en actuacions de
característiques similars a les de l'objecte de l'encarrec que s'indica per a cada cas:
- Autor del projecte i director ; experiència superior a 10 anys 6 punts
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- Tècnic projectista; experiència superior a 5 anys 4 punts
- Tècnic de grau mitjà; experiència superior a 5 anys 4 punts
1.2.2.- Experiència de la resta de l'equip (fins a 12 punts)
S'atorgarà la següent puntuació als tècnics dels quals s'acrediti l'experiència en actuacions de
característiques similars a les de l'objecte de l'encarrec que s'indica per a cada cas:
- Topògraf; experiència superior a 10 anys 4 punts
- Enginyer agrònom; experiència superior a 5 anys 2 punts
- Tècnic especialista en estructures; experiència superior a 10 anys 4 punts
- Paissatgista; experiència superior a 5 anys 1 punts
- Tècnic especialista en instal·lacions; experiència superior a 5 anys 1 punts
2. Criteris qualitatius avaluables per judici de valor (fins a 46 punts)
2.1.- Organització, qualificació, composició i experiència de l'equip tècnic (fins a 21 punts). Cada
licitador presentarà una relació dels membres de l'equip amb indicació del seu currículum i el
grau de vinculació amb el licitador (si són membres de la societat o col·laboradors externs, si
s'han de constituir en UTE, etc) i el temps de dedicació previst per a cada membre, tant durant el
desenvolupament del projecte com durant l'execució de l'obra.
Es valorarà la descripció de l'equip atenent el grau de desenvolupament de la proposta i la
idoneïtat de les funcions i responsabilitats de l'equip tècnic que es proposa per fer-se càrrec de
l'encàrrec d'acord amb el tipus d'obra que s'ha d'executar en les condicions adequades de
temps, cost i qualitat.
El contingut del currículum a què es refereix aquest apartat no podrà incloure informació
sobre dates i/o anys, doncs aquesta informació és objecte de valoració del sobre 3.
2.2.- Organització de l'encàrrec (fins a 15 punts). Es presentarà una memòria descriptiva de
l'organització de l'encàrrec, indicant la forma en que es preten desenvolupar, les fases de treball,
la programació de visites prèvia i durant la redacció per corretgir la proposta, la data de
lliurament, la programació de visites d'obra, ets.
Es valorarà en funció de la millor proposta presentada atenent al seu grau de desenvolupament,
coherència amb el tipus d'encàrrec i optimització de temps i recursos.
2.3.- Col·laboració amb l'Ajuntament en la gestió del termini de garantia de l'obra (fins a 10
punts). Cada licitador haurà de presentar una proposta de gestió del termini de garantia,
detallant les accions que es portaran a terme durant aquest termini.
Es valorarà el grau de desenvolupament de la proposta i la dinàmica de col·laboració amb
l'Ajuntament per al seguiment i gestió de les obres durant el seu termini de garantia.
CRITERIS D'APRECIACIÓ D'OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Es consideraran ofertes anormalment baixes aquelles incloses en els supòsits previstos a
l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP), referits a l'oferta
econòmica (creteri 1.1.1). En relació amb els altres criteris automàtics (1.2.1 i 1.2.2) no
s'estableix cap paràmetre d'anormalitat, atès el caràcter social dels mateixos i l'escassa
ponderació atorgada. No s'estableixen tampoc paràmetres d'anormalitat en relació amb la resta
de criteris, en tractar-se aquests de judicis de valor i atesa la dificultat de fixar-ne quan es tracta
de criteris de valoració subjectiva.
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CLÀUSULA DE DESEMPAT:
No s'estableix cap criteri específic de desempat. S'aplicaran els criteris previstos a l'apartat 2 de
l'article 147 de la LCSP.
COMITÈ EXPERTS:
No procedeix

7. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No està prevista la modificació del contracte

8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
El contractista està obligat al compliment de les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social i laboral establertes en el dret de la Unió Europea.
També queda vinculat al compliment de totes les obligacions específiques que es desprenen de
la totalitat del Plec.

9. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
S'estableix com a condició especial d'execució del contracte de tipus mediambiental que
l'empresa adjudicatària inclogui al projecte criteris d'eficiència energètica en el disseny de
l'enllumenat, optimitzant la relació entre prestacions i consum, i aplicant solucions que facilitin el
posterior manteniment de la instal·lació projectada.
Es tindran també en compte, amb l'objectiu d'una gestió més sostenible de l'aigua, l'elecció
d'espècies vegetals amb baixes exigències de reg i s'implantaran sistemes de reg automàtic.

10. TIPIFICACIÓ D'INFRACCIONS ESPECÍFIQUES D'AQUEST CONTRACTE.
No s'han determinat infraccions específiques per a aquest contracte fora de les ja estipulades
per la Llei 9/2017

11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Cap del departament d'obres de l'Àrea de Serveis Territorials

12.- COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
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President:
- Regidor delegat de Territori i Medi Ambient / Alcaldessa
Vocals:
- Cap del departament d'obres
- Tècnic del departament d'obres
- Secretari
- Interventora
Secretari: un/a funcionari/a de l'Ajuntament.
Barberà del Vallès, a 13 de juliol de 2018

El tècnic municipal
Óscar Lores Rubira
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ANNEX 2
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES D'UN PASSATGE DE
CONNECTIVITAT PER A VIANANTS I BICICLETES ENTRE EL NUCLI URBÀ DE BARBERÀ
DEL VALLÈS I EL SECTOR BARICENTRO A TRAVÉS DEL NUS DEL VALLÈS

1. FINALITAT I AUTORIA
El present Plec, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar i enumerar els conceptes que han de ser objecte d’estudi; definir les condicions,
necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització
dels treballs encarregats i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la
realització dels quals ha d’intervenir l’adjudicatari de l’encàrrec perquè el contingut de l’encàrrec,
un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, pugui ser rebut
i acceptat per l'Ajuntament de Barberà del Vallès (en endavant l'Ajuntament).
L’autoria dels treballs de redacció del projecte recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el
responsable de les solucions de disseny tècnic i constructiu projectades, de les definicions, de
les memòries, dels càlculs, dels plecs de prescripcions tècniques, dels plecs de condicions, dels
amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica, del pla de control de qualitat, de
l'estudi de seguretat i salut, i per extensió, de tota la resta de documentació del projecte
legalment exigible d'acord amb la legislació i la normativa sectorial aplicable, que formen part
d'aquest encàrrec.
Si l’autor dels treballs vol utilitzar-los per fins diferents als de l’objecte del contracte, aquest haurà
de citar en qualsevol dels casos a l’Ajuntament de Barberà del Vallès com a promotor del mateix.

2. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS GENERALS I ÀMBIT GEOGRÀFIC
La carretera de Barcelona N150 ha estat històricament l'eix vertebrador del territori entre les
capitals del Vallès occidental i Barcelona; al llarg d'aquest eix s'han anat desenvolupant diverses
ciutats, entre les quals trobem Cerdanyola, Ripollet i Barberà del Vallès.
La construcció als anys setanta de les autopistes C58 i AP7 amb els seus laterals (B30) van
suposar un canvi important en la configuració de l'eix de la carretera de Barcelona en aquest
tram, on es va veure convertida en part del nus viari de gran complexitat que anomenem NUS
DEL VALLÈS, en el qual els vianants i bicicletes no hi tenen cabuda.
La situació estratègica del nus esmentat va propiciar a la mateixa època la promoció del sector
Baricentre, entre Barberà i Ripollet, però majoritàriament en el TM de Barberà del Vallès; aquest
va ser un dels primers grans centres comercials no urbà de l'estat. Aquest centre va ser
concebut per accedir-hi únicament amb vehicle privat i per tant no disposava de comunicació
amb les poblacions de l'entorn per a vianants i bicicletes ni tampoc transport públic.
Quan a l'any 2000 es va aprovar el Pla General d'urbanisme de Barberà aquest va contemplar la
necessitat de comunicar el Sector de Baricentro amb el nucli de Barberà , preveient l'espai per a
la construcció d'una passarel·la sobre l'autopista AP7 a la prolongació de la ronda Santa Maria
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cap al sud.
Més recentment, es va iniciar cap a l'any 2007 la promoció d'una ampliació del centre comercial
Baricentro, aprofitant un excedent de superfície de sostre edificable que el planejament preveu i
no s'havia exhaurit. L'Ajuntament de Barberà del Vallès va vincular aquesta ampliació amb
l'obligació de construir una passarel·la que permeti l'accés a vianants i bicicletes al centre .
Per dur a terme aquesta passarel·la l'any 2012 es va demanar al servei d'espai públic de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona assessorament tècnic i la redacció del projecte corresponent. Des
de l'AMB es va dur a terme un estudi urbanístic comparatiu de les diverses alternatives
d'implantació, a partir del qual es va optar per part de l'Ajuntament per la opció que consistia en
situar la passarel·la a l'extrem sud de la ronda Santa Maria i es va encarregar el corresponent
projecte. Un cop fet el projecte i transcorregut el temps, l'any 2017 es va considerar per part del
nou consistori que val la pena reconsiderar el projecte i optar per una solució diferent, anant a
buscar el traçat de la carretera de Barcelona com a suport del traçat del nou passatge. Aquest
traçat permet mantenir el recorregut històric i natural i també permet connectar els nucli urbà de
Barberà amb els de Cerdanyola i Ripollet.
Per analitzar la viabilitat del traçat que ara es proposa, l'Ajuntament de Barberà va encarregar un
nou estudi tècnic que ha estat contrastat amb Carreteres de la Generalitat i del Ministeri de
Foment, a partir del qual es proposa l'encarrec del nou projecte.
L'àmbit objecte d'actuació té aproximadament 600m de longitud dins el terme municipal de
Barberà del Vallès i l'amplada és variable en funció del tractament de l'entorn afectat. L'objectiu
és unir els nuclis urbans de Cerdanyola i Ripollet amb el de Barberà del Vallès en mig del qual hi
ha l'àmbit terciari i de serveis del sector Baricentro, situat majoritàriament en el TM de Barberà ,
que és un punt d'atracció important, de difícil accés per a vianants i bicicletes.
- Tram 1: Entre el carrer Arquímedes de Barberà i el límit del terme municipal en el Sector
Baricentro. Longitud 600m.
- Tram 2: Entre el límit del terme municipal de Barberà amb Ripollet i els nuclis urbans de
Ripollet i Cerdanyola. Longitud 700m.
L'àmbit que serà objecte del present encàrrec és el tram 1.
El tram 2 no és objecte d'aquest encàrrec. S'ha realitzat un estudi de viabilitat d'ambdós trams
que s'adjunta com a annex a aquest Plec i que es considera d'interès per al futur
desenvolupament del projecte.
Si bé els criteris fixats per l'Ajuntament són els bàsics per desenvolupar el treball, l'adjudicatari hi
haurà d’aprofundir i podrà exposar a la direcció del projecte, lliure però raonadament, d’altres
que consideri tècnica o econòmicament millors.

3. DOCUMENTACIÓ DE PARTIDA
- "Estudi d'implantació d'un itinerari per a vianants i ciclistes a través del nus del Vallès, creuant
les autopistes AP-7, B-30 i C-58, els seus respectius accessos i connexions, i la carretera N150" Febrer 2018
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4. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de l’encàrrec el constitueix la prestació de serveis per a la REDACCIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ DE LES OBRES D'UN PASSATGE DE CONNECTIVITAT
PER A VIANANTS I BICICLETES ENTRE EL NÚCLI URBÀ DE BARBERÀ DEL VALLÈS I EL
SECTOR BARICENTRO A TRAVÉS DEL NUS DEL VALLÈS. En el desenvolupament dels
treballs caldrà seguir els criteris tècnics i funcionals, que pel cas que ens ocupa es dictaminin.
El treball objecte del contracte té com a finalitat la redacció i lliurament del document que ha de
permetre la contractació i execució de les obres i la direcció facultativa de les mateixes.
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per
l’adjudicatari, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, per tal que
s’assoleixi la correcta i completa definició de les obres a realitzar, així com la posterior direcció
tècnica de les mateixes; per tant, estaran inclosos a l'encàrrec en els honoraris previstos els
següents treballs:
- Topografia de l’àmbit
- Els estudis geotècnics, necessaris per garantir les solucions estructurals
- Gestions i consultes amb organismes de la Generalitat, de l'Estat o altres que es puguin
veure afectats per les obres, amb la finalitat de preveure les solucions a totes les possibles
limitacions que hi pugui haver.
- Gestions i consultes amb les companyies de subministraments i serveis afectats
En el decurs de la redacció del document l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes.
Durant aquest decurs, l’Ajuntament podrà sol·licitar sense càrrec l’elaboració de presentacions
i/o perspectives (“renders") perquè aquest organisme les pugui utilitzar en actes públics.
El contractista s’obliga a complir el programa de treballs descrit per a la redacció del projecte
dins el termini que es fixa al plec de clàusules administratives.
L’Ajuntament fixa de forma indicativa un import màxim de Pressupost d’Execució Material (PEM)
de 2.500.000,00€.
El banc de preus de referència serà el Banc de preus BEDEC 2018 de l’ITeC. En cas que alguna
de les partides no aparegués en el mateix, es prendrà com a preu el corresponent al BEDEC. En
qualsevol cas, les partides hauran de ser coherents amb aquest fet, i presentar preus unitaris
iguals.
Si bé els criteris de l’Ajuntament són els bàsics per desenvolupar el treball, el contractista hi
haurà d’aprofundir i podrà exposar a la direcció del projecte, lliure però raonadament, d’altres
que consideri tècnica o econòmicament millors.

Els treballs hauran de respondre als objectius i criteris generals següents:
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- Definir una proposta d'ordenació que uneixi els teixits de les dues bandes de l'AP7,
recuperant l’estructura del corredor històric, entenent com a previsió que tot l'eix de la
carretera N-150 pugui esdevenir un eix de caràcter local destinat a la circulació dels vianants
amb espais per al transport públic, preveient la possibilitat d'introduir un carril bus segregat,
així com la incorporació de carril bici en la seva estructura de carrils en tot el seu recorregut.
- Visualitzar d’una forma clara el paper estructurador de la N 150 en el conjunt metropolità.
- Singularitzar, en la mesura que sigui possible, aquest punt emblemàtic del Vallès, actualment
caòtic i anodí, amb un acurat tractament a la nova passarel·la de manera que s'integri i millori
l'entorn.
- Integrar paisatgísticament la nova construcció a l'entorn.
- Preveure solucions que minimitzin els requeriments de manteniment de l'obra, jardineria,
enllumenat i tots els elements que formin part del projecte i que aquests siguin resistents
també a inclemències i possibles accions vandàliques.
- Serà responsabilitat de l'adjudicatari l'elaboració del projecte final d'obra ("as built"), amb el
suport del contractista encarregat de l'execució. El tècnic director de l'obra signarà el projecte
i es responsabilitzarà com a autor del seu contingut. Durant el desenvolupament de les obres
es recopilarà la informació necessària per a la redacció d'aquest projecte, elaborant i
mantenint un arxiu de documentació tècnica dels productes i de control de qualitat (certificats,
assaigs, garanties, etc.). El projecte es lliurarà com a màxim set dies després de la finalització
de les obres. No es farà la recepció de l'obra sense l'entrega prèvia o simultània del projecte
final d'obra.
- El projecte final d'obra ha de contenir tota la informació necessària amb la finalitat de disposar
d'un conjunt de dades de suport fiables per a actuacions futures un cop les obres es posin en
servei. Amb aquesta finalitat contindrà, com a mínim, un reportatge fotogràfic de tot el
desenvolupament de l'obra, una descripció de tots els materials emprats amb les
corresponents fitxes tècniques, un acurat aixecament dels plànols que defineixin la geometria
de l'actuació que permetin reconèixer i ubicar els materials, serveis, vegetació, mobiliari,
senyalització horitzontal i vertical, i qualsevol altre element rellevant per al posterior
manteniment del vial.
- Tant del projecte executiu com del projecte final d'obra es lliuraran dues còpies en paper i un
CD amb els arxius que constitueixen el projecte. Els exemplars en paper es presentaran, els
plànols en format DINA3 i els textos en format DINA4 (dues pàgines A4 per cara).
L'enquadernació es pot fer en tamany DINA4, plegant els plànols A3, o en tamany DINA3,
imprimint dues pàgines de text per cada cara de DINA3. Els CD contindran dues carpetes,
una amb el projecte complert en un únic arxiu pdf i l'arxiu tcq del pressupost, i una altra amb
tots els arxius originals que conformen el projecte, respectant les compatibilitats indicades a
l'apartat següent.

5. EQUIP TÈNIC I REQUISITS D'ADMISSIÓ
Per poder participar en aquesta licitació s'estableix un equip mínim que estarà format per les
persones amb les titulacions que s'indiquen per a cada funció:
5.1. Equip mínim format per personal propi de l'empresa
- Autor del projecte i director de l'obra: Arquitecte o Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Tindrà una dedicació parcial d'un 25% mínim a la fase de redacció del projecte i del 15%
mínim a la fase de direcció de l'obra.
- Tècnic projectista: Arquitecte o Enginyer d'Edificació o Enginyer de Camins, Canals i Ports,
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o enginyer amb titulació de grau superior equivalent. Tindrà una dedicació total del 100% tant
a la fase de redacció del projecte com de direcció de l'obra.
- Tècnic de grau mitjà: Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic, o enginyer amb titulació de grau
mitjà equivalent. Tindrà una dedicació del 40% mínim durant la redacció del projecte i del
100% durant la direcció de les obres.
Aquestes tres persones es consideren mitjans mínims de l'empresa licitadora i suposen el
mínim de solvència tècnica exigit i seran requisit d'admissió. Qualsevol licitador que no
compleixi aquest mínim serà automàticament exclòs de la licitació.

5.2. Equip tècnic per al desenvolupament de l'encàrrec
A més dels tècnics indicats a l'apartat 5.1, el licitador haurà de constituir un equip format per les
persones amb les titulacions que s'indiquen per a cada funció:
- Topògraf: Tindrà una dedicació mínima del 10% en fase de projecte i del 2% en fase de
direcció d'obra.
- Enginyer agrònom: Tindrà una dedicació mínima del 10% en fase de projecte i del 2% en
fase de direcció d'obra.
- Tècnic especialista en estructures: Arquitecte o Enginyer d'Edificació o Enginyer de
Camins, Canals i Ports, o enginyer amb titulació de grau superior equivalent. Tindrà una
dedicació mínima del 20% en fase de projecte i del 10% en fase de direcció d'obra.
- Paisatgista: Màster en paisatgisme o titulació equivalent. Tindrà una dedicació mínima del
10% en fase de projecte i del 2% en fase de direcció d'obra.
- Tècnic especialista en instal·lacions: Arquitecte o Enginyer Industrial o enginyer amb
titulació de grau mitjà o superior competent en la matèria. Tindrà una dedicació mínima del
10% en fase de projecte i del 2% en fase de direcció d'obra.
- Delineant: Tindrà una dedicació mínima del 50% en fase de projecte i del 5% en fase de
direcció d'obra.

Aquest equip tècnic podrà ser total o parcialment subcontractat. En el cas dels subcontractes,
s'haurà d'acreditar un compromís mutuu de l'empresa i el tècnic per al desenvolupament
d'aquest encàrrec. Aquest compromís serà vàlid durant tota la vida del contracte i no es podrà
alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita de l’Ajuntament en resposta
a una petició motivada per part de l’adjudicatari, ja que les característiques de la seva
composició seran criteri de valoració per a l'adjudicació. L'alteració de l'equip no autoritzda per l'
Ajuntament podrà ser causa de resolució del contracte.
L'adjudicatari s'obliga a disposar de tot l'equipament d'oficina i instal·lacions necessaris per a un
correcte desenvolupament dels treballs encarregats, com ara telèfon fix i mòbil, correu
electrònic, mobiliari adequat i ordinadors amb software de delineació compatible amb AutoCAD,
software d'amidaments i pressupostos compatible amb TCQ 2000 i software d'ofimàtica
compatible amb Microsoft Office.
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Taula de
dedicacions
Projecte,
dedicació en %
Obra, dedicació
en %
Final obra - As
Built ,dedicació
en %

Autor del
projecte i
director de
l'obra

Tècnic
Tècnic
projectista especialista
en
estructures

Tècnic
Enginyer
especialista en agrònom
instal·lacions

Paisatgista Tècnic de Topògraf
grau mitjà

Delineant

25%

100%

20%

15%

10%

15%

40%

10%

50%

15%

100%

10%

5%

10%

10%

100%

2%

5%

15%

100%

10%

2%

2%

2%

100%

2%

50%

6. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del projecte,
corresponen a l’Ajuntament de Barberà del Vallès. Per poder dur a terme les tasques de
seguiment i control, el personal tècnic municipal tindrà accés, en nom de l’Ajuntament i en
qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui
l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió
dels treballs en curs als tècnics designats per l’Ajuntament.
A les reunions de seguiment i control, l’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat
amb els tècnics municipals, tenint cura que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles.
Amb aquest objectiu, s’escolliran les escales de representació i colors més adients pels
documents gràfics. L’adjudicatari portarà a les reunions un plànol de conjunt que doni idea de la
solució global proposada.
Els serveis tècnics municipals, juntament amb l’adjudicatari, establiran en cada cas, i a l’inici dels
treballs, el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu
contingut.

7. TERMINI MÀXIM D'EXECUCIÓ DE L'ENCÀRREC
- Redacció del projecte. S'estableix un termini màxim d'execució de l'encàrrec de 5 mesos a
comptar des de la signatura del contracte fins a la data de lliurament del projecte complert i
validat pels Serveis Tècnics municipals.
- Direcció de les obres. La durada d'aquesta part de l'encàrrec estarà vinculada a la durada que
tinguin les obres i finalitzarà amb el lliurament del projecte final d'obra ("as built"). No es
formalitzarà la recepció de les obres abans que s'hagi lliurat el projecte final d'obra.
- Garantia de les obres. Durant el termini de garantia de les obres, que tindrà una durada mínima
d'un any, l'adjudicatari d'aquest contracte restarà obligat a respondre de les incidències que
puguin sorgir i fer els treballs complementaris necessaris per resoldre-les.
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8. PRESSUPOST DEL CONTRACTE
DESPESES
DIRECTES HONORARIS
Redacció del
projecte
Direcció de
les obres
Final d'obra i
As Built
Honoraris

Autor del
projecte i
director de
l'obra

Tècnic
projectista

Tècnic
especialista
en
estructures

6.000,00

18.500,00

4.000,00

7.000,00

42.000,00

500,00
13.500,00

2.000,00
62.500,00

Tècnic
especialista
en
instal·lacions

Enginyer
agrònom

Paisatgista

3.000,00

1.600,00

3.000,00

4.500,00

2.500,00

3.900,00

4.500,00

500,00
9.000,00

200,00
5.700,00

Tècnic de Topògraf
grau
mitjà

5.000,00
30.000,0
0

Delineant

1.300,00

5.500,00

200,00

1.500,00

100,00
200,00 1.500,00
500,00
500,00
5.600,00
7.700,00 36.500,00 2.000,00
7.500,00
Total despeses directes (honoraris) (82,70%) 150.000,00
Despeses indirectes (17,30%)
31.380,48

TOTAL SENSE IVA

181.380,4
8

21% IVA

38.089,90

219.470,3
TOTAL IVA INCLÒS
8

El desglossament dels preus és orientatiu, i no donarà dret a reclamar honoraris.Aquests imports
tenen caràcter de pressupost màxim, pel que no s’admetran ofertes a l’alça en la licitació.En
l’import total s’entendran incloses totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs
corresponents. La següent relació, de caràcter merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou:
-

Els honoraris professionals i, si s'escau, sous, plus i dietes del personal
Els impostos, quotes a la Seguretat Social i/o assegurances de salut
Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial, si s'escau
Les despeses, assegurances i impostos amb motiu del contracte
Els treballs de camp que siguin necessaris per a la definició de les solucions i la supervisió de
les obres
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns degut a
les característiques particulars de l’àmbit d’actuació
- Els costos relacionats amb els desplaçaments per a la realització dels treballs, les reunions
de seguiment que l’Ajuntament requereixi durant el desenvolupament del contracte i les
reunions de presentació del treball (fins un màxim de 5) una vegada finalitzat als agents
implicats
- Consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i
programari necessaris, amb les despeses i aprenentatge al seu càrrec
Per tot això, el preu indicat compren la totalitat dels treballs contemplats durant el termini
d’execució previst, prestat pels equips complets i es consideren inclosos els costos, riscs,
beneficis i impostos, inclòs l’I.V.A. No s’hauran d’abonar els temps en excés sobre allò previst
per a la liquidació i lliurament de les feines encarregades.
Queden inclosos en aquest import totes les despeses que corresponen als drets de visat dels
treballs realitzats.
Barberà del Vallès, a 13 de juliol de 2018
El tècnic municipal
Óscar Lores Rubira
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ANNEX 3 MODEL D’ENTREGA DE SOBRES A LA LICITACIÓ
Sr./a ___________________________________________________________
en representació de l’empresa ______________________________________
domicili _____________________________ núm. _____ pis ____ porta _____
Població _______________________ DNI ____________ telèfon __________

EXPOSO
Que assabentat/da de la licitació per a la contractació corresponent als "serveis
de.........................." mitjançant procediment obert, estic interessat/da en participar-hi.
Que presento 3 sobres amb la documentació que es requereix al Plec de clàusules
administratives particulars.
SOL·LICITO

Que tingui present aquesta sol·licitud per participar a l’esmentada licitació.

Barberà del Vallès, ____ de ____________ de 2018
Signatura del licitador

Il·lma. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat
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ANNEX 4: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (caldrà també omplir el DEUC,
publicat com a document annex en el perfil del contractant)
"En/Na ....................................................................., amb NIF núm........................, en nom propi
(o en representació de l'empresa ........................................, amb CIF núm.....................,
domiciliada a ....................................................... carrer .......................................................
núm......................), manifesta:
a. que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la licitació relativa a la
contractació dels serveis de redacció del projecte i direcció de les obres de
.................................................
b. que reuneix totes i cada una de les condicions d'aptitud per a contractar amb el sector
públic, conforme estableixen els arts. 65 i 84 de la LCSP. En particular i pel que respecta
a la solvència econòmica:
- Declaració sobre el volum mínim de negoci, dels últims tres anys disponibles: (indiqueu
xifres)
- Es compromet a subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals
per import igual o superior a 200.000 €.
Pel que fa a la solvència tècnica i professional:
- Declaració dels principals serveis efectuats dels tres últims anys, amb indicació
d'imports i PEM: (relacioneu per anys serveis efectuats, destinatari i imports)
- Títols acadèmics i professionals de l'empresari i del responsable/s de l'execució del
contracte així com dels tècnics directament encarregats del mateix, en concordança amb
el que preveu l'apartat 5 de l'Annex 2 (PPT): (relacioneu equip proposat i titulació)
c. que no està incursa en cap de les prohibicions per a contractar amb l'Administració
establertes a l'art. 71 i 85 de la LCSP.
d. que es troba al corrent de compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat
social, imposades per les disposicions vigents, i que no té cap deute amb l'Ajuntament
de Barberà del Vallès.
e. que compleix amb les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
f. que compleix amb les obligacions en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.
g. que:
Està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya).
Està inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del Estado)
No està inscrit/a en el RELI o ROLECE

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
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h. es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita
circumstància, per escrit, a l'Ajuntament de Barberà del Vallès per tal de fer la modificació
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica.
i. que està en disposició de mostrar en qualsevol moment que li requereixi aquest
Ajuntament la documentació que acredita els esmentats extrems, així com aquella d'altra
acreditativa del compliment dels requisits previs, i que, en tot cas, així procedirà per al supòsit
que resultés adjudicatari.
j. que se sotmet als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències
que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
k. que es compromet a adscriure a l'execució del contracte els mitjans materials i/o personals
necessaris per a l'execució del contracte, segons previsions del plec de prescripcions
tècniques particulars.
l. que es troba exempt d'IVA (indiqueu si o no):
m. que pertany a un grup empresarial (indiqueu si o no, amb indicació d'empreses que el
composen i denominació per al cas que sigui afirmatiu):
n. que compta amb un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2%, per al cas
d'empreses amb més de 50 treballadors.
ñ. que indica com a confidencial en relació amb la documentació a incorporar en aquest sobre
les següents dades: (indiqueu dades i motius de la confidencialitat).
o. que es compromet a no realitzar ni participar en conductes col·lusòries.
p. que té previst subcontractar les següents parts de l'objecte contractual (indiqueu parts,
import, i nom o perfil empresarial si s'escau):
q. que està en disposició de mostrar en qualsevol moment que li requereixi aquest Ajuntament
la documentació que acredita els esmentats extrems, així com aquella d'altra acreditativa del
compliment dels requisits previs, i que, en tot cas, així procedirà per al supòsit que resultés
adjudicatari.

Lloc, data i signatura del/de la licitador/a."
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ANNEX 5: MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT
L'APLICACIÓ DE JUDICIS DE VALOR (SOBRE 2)
"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 licitació relativa als "serveis de redacció
del projecte i direcció de les obres ............................... ", es compromet a portar-la a terme amb
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i acompanya la següent documentació
tècnica a avaluar a través de judicis de valor:
•
•
•

Proposta d'organització, qualificació, composició i experiència de l'equip tècnic.
Memòria descriptiva de l'organització de l'encàrrec.
Proposta de gestió del termini de garantia.

Així mateix, (si s'escau) indica com a confidencial en relació amb la documentació a incorporar
en aquest sobre les següents dades: (si és el cas, indiqueu dades i motius de la confidencialitat).

(Lloc, data i signatura del/de la licitador/a)"
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ANNEX 6: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DE CRITERIS QUANTIFICABLES
MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES
"En/Na.................................., amb NIF núm. ............, en nom propi (o en representació de
l’empresa ....................., amb CIF núm. ................, domiciliada a ................ carrer..................
núm. ..........), manifesta:
a) que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa als
serveis
de
redacció
del
projecte
i
direcció
de
les
obres
..............................................................................................".
b) que es compromet a portar a terme el servei esmentat amb subjecció al Plec de clàusules
administratives particulars i al de prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament, per la
quantia de:
................... € (en lletres i xifres)

En aquesta quantitat no s’inclou l’Impost sobre el Valor Afegit, l’import del qual és de
.................... € (en lletres i xifres) que serà repercutit com a partida independent.
c) que declara que l'equip tècnic disposa de la següent experiència en actuacions similars:
(indiqueu nombre d'anys d'experiència en cada cas)
- Autor del projecte i director:
-Tècnic projectista:
-Tècnic de grau mitjà:
-Topògraf:
-Enginyer agrònom:
-Tècnic especialista en estructures:
-Paissatgista:
-Tècnic especialista en instal·lacions:

Així mateix, (si s'escau) indica com a confidencial en relació amb la documentació a incorporar
en aquest sobre les següents dades: (si és el cas, indiqueu dades i motius de la confidencialitat).

Lloc, data i signatura del licitador."

