Número de Referència: DX634VW2HSVC

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ

1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ

Secció de Manteniment d’Equipaments
2. DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ
2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

a) Descripció: ‘obres d’adequació del paviment de la pista d’atletisme de

l’Estadi del Congost (fase I)’, d’acord al Projecte executiu d’adequació del
paviment de la pista d’atletisme del Congost. Modificació. Fase 1, aprovat per
la Junta de Govern de data 25 de febrer de 2020.
b) Lots:
□ Hi ha lots
□ No hi ha lots

L’obra prevista abasta un sol àmbit d’actuació, té un import inferior als
500.000 €, i d’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció general de
Contractació pública, quedaria justificada la seva no divisió en lots. No obstant
això, cal remarcar que el projecte, per la seva pròpia naturalesa, tècnicament
no és possible executar-la a través de la subdivisió del contracte per lots ja
que els capítols d’obra previstos estan totalment vinculats entre ells i són
interdependents a l’hora de la seva execució.
c) Codificació:
Codi CPV:
37415000-0
45212200-8
45212290-5

Equip per a atletisme
Treballs de construcció d'instal·lacions esportives
Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives

d) Òrgan que ha aprovat el projecte d’obres i data de la seva aprovació definitiva.

Projecte executiu d’adequació del paviment de la pista d’atletisme del
Congost. Modificació. Fase 1, aprovat per la Junta de Govern de data 25 de
febrer de 2020.
2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada:
2.3 Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:
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2.4 Insuficiència de mitjans:

La pista d’atletisme, situada a les instal·lacions esportives del Congost, formada
diferents equipaments: vestidors, magatzem, centre de medicina esportiva,
circuit exterior i pista esportiva de 8 carrils, presenta diversos elements en mal
estat o pendents d’alguna actuació.
La intervenció a realitzar pretén millorar la qualitat de pràctica de l’atletisme.
3. ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS
3.- Responsable del contracte

A aquests efectes, l’Ajuntament de Manresa designa com a responsable del contracte
i director facultatiu de l’obra al senyor Guillem Manubens Gil, arquitecte tècnic.
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4.- Pressupost base de licitació i distribució en anualitats

El pressupost de licitació és de dos-cents noranta-nou mil cent quaranta-dos
euros amb seixanta-set cèntims (299.142,67 €) IVA inclòs.
L’import corresponent a l’IVA és de cinquanta-un mil nou-cents disset euros amb
trenta-dos cèntims (51.917,32 €).
5.- Consignació pressupostària

Existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre les obligacions
econòmiques de l'Ajuntament en relació amb aquest contracte, a la partida
20.3421.632.01 de l'estat de despeses del Pressupost municipal per a l'exercici
2020, si bé el seu finançament resta condicionat a la signatura d’un préstec.
D’acord amb el que disposa la Disposició addicional 3a de la LCSP, es poden tramitar
anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en
l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un
crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i s’ha de
sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels
recursos que han de finançar el contracte corresponent.
6.- Valor estimat

Així, el valor estimat del contracte (VEC) es fixa en dos-cents quaranta-set mil doscents vint-i-cinc euros amb trenta-cinc cèntims (247.225,35 €).
7.- Terminis d’execució màxims i pròrroga

El termini d’execució dels treballs s’estableix, com a màxim, en quaranta-cinc (45)
dies, comptats des de la data de l’Acta de comprovació del replanteig.
8.- Tramitació de l’expedient
□ Ordinària.
□ Urgent.

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Número de Referència: DX634VW2HSVC

9.- Criteris per a l’adjudicació

CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR

35 punts

a. PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS, PROCÉS 35

CONSTRUCTIU I PREVISIONS DEL PROJECTE
La puntuació es distribuirà de la següent manera:
a.1. Proposta tècnica: Es valorarà el coneixement de l’empresa en quan a les
previsions del projecte, en quan al procés constructiu proposat i a la planificació
dels treballs. Fins a 20 punts.
En aquest apartat es valorarà el coneixement de les empreses en quan a les
característiques de l’entorn i la seva incidència en el projecte. La presentació de
documentació gràfica i la seva explicació amb respecte al projecte són dades que
donaran valor afegit a l’hora de valorar aquest aspecte.
També es tindrà en compte en la valoració, la claredat en quan a l’explicació del
coneixement del projecte amb l’aportació de documentació extreta del propi
projecte i que ha ajudat a valorar el coneixement de les empreses en quan als
punts crítics i singulars de l’obra.
Així mateix es valoraran especialment les propostes de les empreses en quan al
procés constructiu a desenvolupar en el transcurs de l’obra. La claredat en
l’explicació de les diverses zones de treball de què ha de constar l’obra, la
presentació de cronogrames dels treballs en aquest procés, així com la relació
entre els aspectes constructius i els mitjans de tots tipus que l’empresa proposa
aplicar en cadascuna de les zones de la planificació de l’obra, donarà valor a les
propostes.
a.2. Idoneïtat de la proposta dels mitjans materials que l’empresa posarà a
disposició de l’obra per efectuar les obres descrites en el projecte. Fins a 5
punts.
En aquest apartat es valorarà especialment la claredat en la relació del mitjans
materials que les empreses posen a disposició d’aquesta obra i la seva concreció
en les diverses zones de treball de l’obra. Es valorarà la coherència en la
disposició dels equips de maquinària i de mitjans auxiliars en funció del procés
constructiu que es proposi per l’empresa en l’apartat anterior de la memòria
tècnica.
a.3. Idoneïtat de la proposta dels mitjans humans que l’empresa posarà a
disposició de l’obra per efectuar les obres descrites en el projecte. Fins a 5
punts.
En aquest apartat es valorarà la claredat en la relació dels equips humans que es
posen a disposició de l’obra i la seva concreció en les diverses zones de treball
de l’obra. En aquest sentit també es valorarà la coherència en la disposició dels
equips humans i de participació i relació de subcontractistes en funció del procés
constructiu que es proposi per l’empresa en el primer apartat de la memòria
tècnica.
a.4. Idoneïtat de la proposta d’equip tècnic adscrit a l’obra. Fins a 5 punts.
En aquest apartat es valorarà que la relació de l’equip tècnic sigui adient al tipus
d’obra de què es tracta.
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D’acord amb allò que preveu l’article 146.3 de l’LCSP, i entenent que el procediment
d’adjudicació s’articula en fases, per tal de continuar en el procés selectiu serà necessari que
els licitadors hagin assolit una puntuació mínima del 50% en els criteris avaluables segons un
judici de valor (17.5 punts).
Les ofertes que no assoleixin el llindar mínim del 50% de la puntuació en el conjunt dels
criteris qualitatius no podran continuar en el procés selectiu, i les propostes quedaran
excloses de la licitació.

CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENT
b. Oferta econòmica

65 punts
50

La puntuació obtinguda per a cada licitador es determinarà
mitjançant la fórmula següent:
P = preu de l’oferta més baixa X 50
preu de l’oferta valorada
c. Ampliació del termini de garantia de l’obra
S’atorgaran cinc (5) punts per a cada any addicional de garantia
que es proposi fins a un màxim de 3 anys d’ampliació.

15

10.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica

Les empreses que es presentin a la licitació, podran acreditar la seva solvència
econòmica i tècnica, mitjançant la classificació empresarial descrita en el punt a), o
bé, mitjançant els mitjans descrits en el punt b), de forma alternativa.
a) Classificació de les empreses contractistes. La classificació com a empreses
contractistes d’obres, en el grup, subgrup i categoria és la que s’indica a
continuació, segons el sistema de classificació establert per l’article 25 i 26 del
RGLCAP, d’acord amb la modificació aprovada pel Reial Decret 773/2015, de
28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques:




Grup
G
Subgrup 6 obres vials sense qualificació específica
Categoria 2a (VEC del contracte superior a 150.000€ i inferior o igual a 360.000€)

b) Mitjans per acreditar la solvència:
ECONÒMICA. El licitador haurà d’acreditar, com a mínim, un dels
punts següents:
a) Volum anual de negocis del licitador o candidat, en l’àmbit
objecte del contracte, que referit a l’any de més volum de
negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada
i mitja el valor estimat del contracte (això és 370.838,03 €).
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El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha
d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al
Registre, i en cas contrari, pels que disposi el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit.
b) Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals,
vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes, per
import no inferior al VEC (247.225,35 €), amb el compromís de
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la
cobertura durant tota la vigència del contracte.
Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador que inclogui en
la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas
de resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida, i que haurà
de fer efectiva en el termini de 10 dies hàbils (article 150
LCSP).
L’acreditació de la disponibilitat de la pòlissa en qüestió
s’efectuarà mitjançant certificat expedit per l’assegurador, en
què constin els imports i riscos assegurats i la data de
venciment de l’assegurança, i mitjançant el compromís
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de
l’assegurança pertinent.
TÈCNICA O PROFESSIONAL. El licitador haurà d’acreditar l’execució
d’obres de la mateixa tipologia, efectuades en els últims cinc anys,
avalats per certificats de bona execució, que incloguin l’objecte,
l’import, les dates de prestació i l’entitat contractant.
El requisit mínim per considerar acreditada la solvència tècnica serà
que l’import acumulat de la tipologia d’obra indicada, degudament
acreditades, durant el millor any dels últims cinc, hagi assolit com a
mínim la xifra del VEC (247.225,35 €). L’import mínim de cada obra
individualment considerada per tal de ser computada en la xifra
indicada anteriorment haurà de ser de 75.000,00 €. A l’efecte de
considerar el requisit de solvència superat, no es tindran en compte
obres per import inferior.
Per acreditar la solvència necessària per a subscriure un contracte
determinat, l’empresari es pot basar en la solvència i els mitjans d’altres
entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que
tingui amb aquestes, sempre que demostri que durant tota la durada de
l’execució del contracte pot disposar efectivament d’aquesta solvència i
mitjans, i l’entitat a la qual recorri no estigui incursa en una prohibició
de contractar, en els termes previstos a l’article 75 de la LCSP.
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11.- Mesa de contractació

Pel que a fa la composició i règim de la Mesa de contractació, és procedent fer una
remissió al contingut de l’acord del Ple municipal de data 18 de juliol de 2019, relatiu
a la Mesa de contractació permanent, que es troba publicat al Perfil del contractant
de l’Ajuntament de Manresa.
12- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin anormalment
baixes o desproporcionades, és a dir, aquelles el percentatge de baixa de les
quals no sigui més de 8 punts superiors a la mitjana dels percentatges de baixa de
les diferents ofertes.
La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes
admeses al procediment, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més
baixes de l’esmentat grup d’ofertes, que no es i tindran en compte per al referit
càlcul. Quan el nombre d’ofertes admeses al procediment sigui inferior a 7, per
calcular la mitjana aritmètica no es tindran en compte l’oferta més alta ni l’oferta
més baixa. Quan el nombre d’ofertes admeses al procediment sigui inferior a 5,
per calcular l’esmentada mitjana aritmètica es tindran en compte totes les ofertes
admeses.
Llevat que es verifiqui la presència d’un grup empresarial, en aquest cas, de
conformitat amb l’article 149.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, es prendrà únicament, per aplicar el règim d’identificació de les
ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que sigui més baixa (del
grup).
En el supòsit que hi hagi una sola oferta, el llindar de l’anormalitat es fixa en un
percentatge de baixa superior al 10% del preu de licitació.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en
presumpció d’anormalitat, de conformitat amb l’article 149 de la LCSP, caldrà
requerir al licitador o licitadors que les hagin presentat i donar-los un termini
suficient perquè justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi
definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i els
documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Si un cop realitzada l’oportuna audiència al licitador afectat, no és possible
justificar plenament i oportunament la viabilitat de l’oferta, la proposta no podrà ser
considerada, i quedarà exclosa de la licitació.
13.- Autorització de variants
NO s’admeten variants.
14.- Garanties exigibles
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
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15.- Drets i obligacions específiques del contractista

a. L’adjudicatari es farà càrrec, si s’escau, dels dipòsits de garantia que siguin
necessaris per a l’execució de les obres davant de qualsevol organisme oficial
o companyia de serveis.
b. L’adjudicatari es farà càrrec de l’elaboració i col·locació dels cartells
anunciadors de l’obra: el corresponent al model municipal i, si s’escau, el
corresponent a altres administracions implicades.
c. L’adjudicatari es farà càrrec de les despeses derivades del tancament de l’obra
i de les senyalitzacions de la reordenació del trànsit que pugui comportar el
conjunt de l’obra o de cadascuna de les fases en què calgui executar-la.
d. L’adjudicatari es farà càrrec dels elements de l’obra que garanteixin l’accés a
cadascuna de les instal·lacions i equipaments de l’edifici.
e. L’adjudicatari, en completar les obres, lliurarà als serveis tècnics municipals la
documentació finals d’obra que, en el present cas, constarà d’almenys dels
documents següents: plànols de traçat i ubicació de les instal·lacions
executades, i documents acreditatius del control de qualitat i de certificació de
materials i elements.
17.- Condicions especials d’execució del contracte

1) En cas d’existir subcontractació, l’empresa contractista ha de presentar la
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a
les empreses subcontractistes, quan sigui requerit per la responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
2) Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de
l’empresa. L’article 71.1.d) de la LCSP estableix que una empresa amb 50 o
més persones treballadores a la seva plantilla no pot contractar amb les
administracions públiques i el seu sector vinculat si no acredita que compleix
amb el requisit que, com a mínim, el 2% del seu personal contractat siguin
persones amb discapacitat, tal com preveu el Reial decret legislatiu 1/2013, de
29 de novembre.
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar,
en els deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, el
compliment del requisit legal aportant un certificat en què consti tant el nombre
global de persones treballadores de plantilla com el nombre particular de
persones amb discapacitat; o en el cas d’haver optat pel compliment de
mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració
d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures
concretes aplicades amb aquesta finalitat.
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Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu
incompliment suposarà la imposició d’una penalitat del 2% del preu del
contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% si no
s’acredita el compliment.
3) Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària d’aquest
contracte hagi de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment entre
persones que es trobin en situació legal d’atur conforme al que preveu l’article
208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible, entre
col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en la
Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les
empreses d’inserció sociolaboral, o persones que disposin del certificat de
discapacitat.
4) L’empresa contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests
efectes haurà de garantir:
a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen
llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les
persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la
infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la
sostenibilitat i els drets dels animals.
b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació
per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences o altres
condicions o circumstàncies personals o socials.
c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar
l’exaltació de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels
estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.
5) Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe:
a) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures
per prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com
l’assetjament per raó de sexe. També ha d’aplicar les mesures destinades
a promoure la igualtat entre homes i dones, d’acord amb el que preveu la
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones.
b) El contractista, durant l’execució del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús
del llenguatge i la imatge.
6) L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones
treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte, i la supressió de les
desigualtats entre home i dona, afavorint l’aplicació de mesures que fomentin la
igualtat entre homes i dones a la feina.
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7) L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que
afavoreixin la formació en el lloc de treball i la prevenció de la sinistralitat
laboral.
18.- Obligacions essencials
□ No procedeix establir-les.
□ Sí procedeix establir-les.
19.- Forma de pagament

El pagament s'efectuarà prèvia aprovació per l'òrgan competent de les oportunes
certificacions d'obra, expedides pel director. El contractista presentarà davant el
registre general de l'Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de forma
independent, una factura ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri
de forma separada l'IVA repercutit.
20.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència
No procedeix la revisió de preus.
21. Causes especials de resolució del contracte

Les causes de resolució del contracte són les que estableix l'article 245 de la LCSP.
També ho serà la demora en l’execució, d’acord amb el que estableix l’article 193.3 de
la LCSP i la clàusula 72a d’aquest plec.
22.- Supòsits en que els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució

El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva
realització i també dins dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució
successiva.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de
l'Ajuntament.
Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les
obres, sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord
amb allò que estableix el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 193 de la LCSP
(penalitats diàries o resolució).
S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments relacionats amb
el ritme o calendari per a la realització de les obres fixat per la direcció, sempre que no
siguin imputables a l'Ajuntament.
La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent.
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23.- Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o justificació de la
seva no necessitat

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui
formalitzada la recepció de les obres, serà d’un (1) any. Els licitadors podran ampliar
aquest període en les seves proposicions.
24.- Penalitzacions

Sens perjudici de la resolució del contracte per incompliment de les seves obligacions,
l'alcalde president, a proposta del director de les obres i prèvia audiència al
contractista per un termini de 10 dies, podrà imposar a l'adjudicatari una penalització
consistent en multa de fins al 10% del preu del contracte (IVA exclòs) per
l’incompliment d'obligacions diferents a les previstes a la clàusula anterior. Entre
altres, els incompliments que podran donar lloc a la imposició de multes seran:
– Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes
per causes imputables al contractista.
– Per defectes en la qualitat dels materials.
– Per defectes en l’execució de l’obra.
– En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions indicades a les
clàusules 35a a 44a d'aquest plec.
– Per incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la
clàusula 36a.
– Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direcció
facultativa.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.
25.- Subcontractació

En la present licitació, es podrà subcontractar fins a un màxim del 60 % de l’import
del contracte.
26.- Cessió
□ No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent han
estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte.
□ Sí es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent NO
han estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte, amb el ben entès que de la cessió no
resulti una restricció de la competència.
27.- Compromís d’adscripció de mitjans
□ Procedeix; en aquest cas indicar els mitjans específics de caràcter personal o material que es
comprometen a adscriure
□ No procedeix.
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28.- Modificacions de contracte

Per a la modificació del contracte serà d’aplicació allò previst en els articles 203 i
següents de la LCSP així com allò previst específicament pel contracte d’obres a
l’article 242 de la LCSP.
No tindran la consideració de modificacions aquells supòsits previstos a la part final de
l’apartat quart de l’article 242 de la LCSP.
29.- Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes
□ Es preveuen els següents criteris de desempat:

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
-

La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de
les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

-

La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13
de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els
requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.

-

La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.
4. QUANT AL PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS:
Segons el que preveu l’article 116.3 LCSP’17 “A l’expedient s’incorporarà el plec de clàusules
administratives particulars que hagin de regir el contracte”.

David Aaron López Martí
Regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat
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