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INFORME DE NECESSITAT PER CONTRACTAR LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE
D’OBRES DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT PER LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA, AMB
CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA, I RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE
TREBALL DINS EL MARC DE LA INICIATIVA “NEXTGENERATIONEU”
Identificació de la memòria
valorada de les obres:
Promotor:
Emplaçament:
Termini d’obres:
Autor del projecte:

Ajuntament de Terrassa
Barris de Les Arenes i Poble Nou-Zona Esportiva,Terrassa
16 setmanes.
Oriol Biosca, enginyer de Camins, Canals i Ports, MULTICRITERI
SL

Classificació de les obres:
-D'acord amb l'article 232 LCSP: Obres de primer establiment
-D'acord amb l'article 12 del
Obres de primer establiment
ROAS:
Dades econòmiques:
Pressupost de licitació:
Valor estimat del contracte:
Aplicació pressupostària:
Actuació subvencionada:

330.727,66 € (sense IVA)
400.180,47 € (amb IVA)
330.727,66 € (sense IVA)
1224 13402 61900 codi 2201931 del pressupost municipal del 2023
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Dades relatives a la
contractació:
Procediment de l’expedient:
Tipus de tramitació:

Acta replanteig:
Data aprovació definitiva del
projecte::
Data aprovació Comissió
d'Inversions:

Obert simplificat (reservat a centres especials de treball)
Tramitació d’urgència (art. 50 del Reial decret llei de 36/2020, de
30 de desembre)
Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord
amb el que estableix l’article 117.2 de la LCSP.
09/09/2022
23 d'agost de 2022
15 de juliol de 2022

En Jose Maria Cuadrado, com a Cap de Tecnologia i Manteniment del Servei de Mobilitat, proposo
iniciar l’expedient de contractació i la licitació de les obres definides al "Projecte d'obres de
pacificació del trànsit per la millora de la seguretat viària, amb criteris de contractació pública ecològica,
i reservat a centres especials de treball, dins el marc de la iniciativa "NextGenerationEU” " pel
procediment obert simplificat, perquè es tracta d’unes obres de valor estimat inferior a 5.382.000 €
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(IVA exclòs), i que entre els criteris d’adjudicació previstos no hi ha criteris avaluables mitjançant un
judici de valor.
Les característiques específiques d’aquesta licitació i els criteris avaluables per determinar l’adjudicació
de les obres es relacionen a continuació:

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE:
OBRES DEFINIDES AL PROJECTE D’OBRES DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT PER LA MILLORA
DE LA SEGURETAT VIÀRIA, AMB CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA, I
RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DINS EL MARC DE LA INICIATIVA
“NEXTGENERATIONEU”

Actuació subvencionada:
Codi sol·licitud:
Codi actuació:

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU
PRTRMU-21-00065
P7_L2-20210922-1. Señalización, semáforos y obras de elevación
de la calzada para calmar el tráfico

1. Objecte de la licitació
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera la Component 1 del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en
entorns urbans i metropolitans, dirigit a l'establiment de zones de baixes emissions i a la transformació
del sistema de transport públic urbà.
En aquest marc legislatiu, l’Ajuntament de Terrassa ha previst la realització d’un conjunt d’actuacions
emmarcades dins de l’Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost, del Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana (MITMA), entre les que s’han inclòs les obres definides en el “Projecte d’obres de
pacificació del trànsit per la millora de la seguretat viària”.
La Junta de Govern Local va acordar en data 15 de juliol de 2022 l’aprovació inicial del “Projecte d’obres
de pacificació del trànsit per la millora de la seguretat viària”, redactat en data 21 de juny de 2022 per
l’empresa MULTICRITERI SL, amb un pressupost d’execució material 277.922,41 €, i un pressupost de
contractació de 330.727,66 € (sense IVA), i 400.180,47 € (amb IVA).
Atès que transcorregut el període d'exposició pública no es va rebre cap al·legació ni reclamació contra
aquest document, l'aprovació del projecte ha esdevingut definitiva en data 23 d'agost de 2022.
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en:
• L’objecte del projecte és aconseguir millorar la seguretat viària als barris de Les Arenes i Poble
Nou mitjançant l'execució d'actuacions tàctiques de senyalització vertical i horitzontal, com per
exemple estretament de carrils, incorporar elements reductors de velocitat, incorporar nous
passos de vianants per donar més seguretat, millorar la visibilitat de les cruïlles, senyalitzar la
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limitació de velocitat, incorporar passadissos de vianants a la calçada i aportar solucions
específiques en cruïlles on es detectin conflictes de seguretat viària. Aquestes actuacions
permeten garantir la seguretat viària, pacificar el trànsit i millorar l'accessibilitat a peu per mitjà
en aquests dos barris de la ciutat de Terrassa.
Aquestes actuacions pretenen assolir els objectius següents:
•
•
•
•

Incrementar la seguretat viària en els punts de major concentració d'accidents mitjançant la
reducció de la velocitat mitjana.
Contribuir a la reducció del soroll en reduir-se la velocitat dels vehicles i l'espai de circulació
dels vehicles motoritzats.
Actuació de calmat de trànsit i de reducció de la velocitat que contribuirà a la confortabilitat i
seguretat dels modes actius, fomentant el seu ús quotidià i per tant, el canvi modal.
La millora de la seguretat viària i percepció efectiva per part dels usuaris de modes actius a
l'entorn de la ZBE proporciona un incentiu i alternativa davant de les restriccions a l'ús del
vehicle motoritzat que pot significar la ZBE. Per aquest motiu és recomanable tenir-les
realitzades abans de la posada en marxa definitiva de la ZBE.

Contracte reservat a CET:
La participació en el procediment d’adjudicació del contracte es reserva a Centres Especials de Treball
(CET), en què almenys el 70 per cent dels treballadors afectats siguin persones amb discapacitat, de
conformitat amb el que estableix la disposició addicional 4a. de la LCSP.
Es consigna com a objecte del contracte la creació i el manteniment de llocs de treball per a persones
amb discapacitat amb especials dificultats d’inclusió, en les condicions d’acreditació objectiva que es
desprenguin de l’ordenament jurídic; tot considerant que entre aquestes persones amb especials
dificultats d’ocupació es compten les persones amb un grau de discapacitat superior al 65% i aquelles
amb discapacitat intel·lectual, mental o paràlisis cerebral amb un reconeixement de grau igual o
superior al 33% (Reial decret 469/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen les unitats de suport a
l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social dels centres especials de
treball (BOE núm. 5075, de 21.2.2008).

2. Lots
Aquesta licitació no es divideix en lots per fer més eficient l'execució per part d'una sola empresa.
Permetrà reduir costos i simplificar la planificació i coordinació de treballs, minimitzant els riscos derivats
de les obres i reduint les afectacions a la mobilitat en diferents vies de la xarxa viària de la ciutat i les
molèsties als veïns. A més, no s’ha dividit en lots perquè l’objectiu és complir la fita establerta, com a
actuació inclosa en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de finalitzar l'execució del
contracte abans del dia 31 de desembre de 2023.
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3. Codis CPV
Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:
CPV principal:
45233140-2

Obres viàries

CPV complementaris:
34928471-0

Materials de senyalització

45233294-6

Instal·lació de senyalització viària

4. Aspectes econòmics:
Pressupost d’execució:

330.727,66 €

Tipus d’IVA:

21 %

Import IVA:

69.452,81 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs):

400.180,47 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

330.727,66 €

5. Termini d’execució
El termini d'execució de les obres serà de 16 setmanes a comptar des de la data de la signatura de
l'Acta de comprovació del replanteig.
Les obres s'han d'executar dins l'anualitat del 2023 per la disponibilitat de la dotació de la partida
pressupostària.
El "Projecte d'obres de pacificació del trànsit per la millora de la seguretat viària" contempla l’execució
en 16 setmanes.
Es preveu que els treballs comencin el 16 de gener de 2023 i finalitzin el 7 de maig de 2023, permetent
donar compliment a la planificació general prevista a la ciutat durant el 2023.

6. Previsió de modificació del contracte
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Segons l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules.
Per les característiques tècniques de les obres definides en aquesta projecte executiu no es preveuen
modificacions de contracte.

7. Responsable del contracte
La responsable del contracte, als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, serà la directora del Servei de Mobilitat càrrec ocupat per la Sra. Maria Jesús López
López.

8. Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat preu, són els següents:
Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article
145 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, fins a 100 punts:
Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris de
valoració que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit:
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER APLICACIÓ
DE FÓRMULES

Puntuació màxima

8.1

Proposta econòmica per a l’execució del contracte

75

8.2

Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica

25

8.2.1 Senyalització horitzontal sostenible

15

8.2.2 Maquinària de construcció amb menor contaminació acústica

10

TOTAL PUNTUACIÓ

100

Aquest és el detall dels criteris:
8.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte (Ei), fins a 75 punts:
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la
fórmula següent:
baixai
PE = 75 x

-------------------------------

baixamillor
PE
baixai

Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada licitador
Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada licitador (Ei),
respecte al pressupost de licitació (330.727,66 €, PEC sense IVA).
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baixamillor

Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació (330.727,66
€, PEC sense IVA).

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 75 punts. I una oferta que no proposi
baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula
permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta
presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més baixa.
En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà motiu
suficient per excloure la proposta d’aquest procediment.
8.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (Qi): fins a 25 punts
8.2.1

Senyalització horitzontal sostenible (Q1), fins a 15 punts:

a) Justificació del criteri
Les perles de vidre afegides a la pintura de la senyalització horitzontal tenen importants impactes
ambientals associats a la seva fabricació, principalment relacionats amb l’energia que s’utilitza per
formar les perles. Els contaminants dins del vidre, com ara l’arsènic, també poden ser problemàtics per
la dispersió de les perles al medi ambient. La durabilitat de la senyalització viària també té una
influència significativa en l'impacte ambiental global d’aquests productes. Sovint contenen, alhora,
grans quantitats de Compostos Orgànics Volàtils i substàncies tòxiques cancerígenes, tòxiques per a la
reproducció i perilloses per al medi ambient, entre d’altres. A més, la fabricació de TiO2 (pigment blanc)
té un impacte ambiental important en la fase d’extracció de materials i producció de pintura. Per tot
l’esmentat, es justifica la introducció de la clàusula en el contracte.
En la licitació d’aquestes obres és d’aplicació aquest criteri de valoració perquè a la memòria valorada
2
es preveu la senyalització de 20.000 m de senyalització horitzontal.
b) Valoració de la proposta
La valoració objectiva (PQ1) serà per les propostes en què els materials utilitzats en la senyalització
horitzontal compleixin els criteris establerts per alguna de les ecoetiquetes de tipus I existents, com per
exemple, l’etiqueta francesa NF-ENVIRONMENT o equivalent
Si es proposa la utilització de pintura amb l’etiqueta francesa NF-ENVIRONMENT o
equivalent...................... PQ1 = 15 punts
Si no es proposa la utilització de pintura amb l’etiqueta francesa NF-ENVIRONMENT o
equivalent...................
PQ1 = 0 punts
c) Compromís de la proposta
El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat de si tots els
materials utilitzats per a la senyalització horitzontal compleixen amb els criteris establerts per alguna de
les ecoetiquetes de tipus I existents, com per exemple, l’etiqueta francesa NF-ENVIRONMENT o
equivalent.
d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució
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Durant l’execució de les obres, l’empresa adjudicatària haurà d’entregar certificat o fotografia de
l’etiqueta francesa NF-ENVIRONMENT o d’altres proves equivalents del compliment.
Igualment, l’empresa presentarà les factures corresponents de l’adquisició dels productes.
Abans de la finalització de les obres, l’empresa presentarà un breu informe amb el volum total de
productes utilitzats segons ecoetiqueta de referència i el volum i percentatge en volum de productes
utilitzats amb ecoetiqueta sobre el total de productes.

8.2.2

Maquinària de construcció amb menor contaminació acústica (Q2), fins a 10 punts:

a) Justificació del criteri
Segons l’Agència Europea del Medi Ambient, l'exposició perllongada al soroll pot afectar de diferents
formes a la salut, produint molèsties, trastorns de la son, efectes perjudicials en els sistemes
cardiovascular i metabòlic, i deficiències cognitives en els nens. Les dades actuals permeten deduir que
el soroll ambiental és una de les causes que provoquen 48.000 nous casos de cardiopatia isquèmica a
l'any, així com 12.000 morts prematures. També es calcula que 22 milions de persones pateixen
molèsties cròniques Importants i que 6,5 milions de persones pateixen alteracions de la son greus i
cròniques. En aquest sentit, es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració, perquè els treballs a
realitzar són a la via pública i és necessari reduir al màxim l’impacte acústic que ocasionarà l’execució
dels treballs als usuaris de la via pública.
b) Valoració de la proposta
Es valorarà el compliment dels criteris ambientals relacionats amb l’emissió de soroll definits en
l’ecoetiqueta tipus I Àngel Blau o equivalent per a la maquinària de construcció. Les empreses que
acreditin utilitzar màquines amb aquestes característiques tindran la màxima puntuació. Les empreses
que no acreditin utilitzar màquines amb aquestes característiques obtindran 0 punts.
- Si es proposa la utilització del 50% o més de maquinària de construcció que compleixi
amb els criteris definits en l’ecoetiqueta tipus I Àngel Blau o equivalent......................
PQ2 = 10 punts
- Si es proposa la utilització de menys 50% de maquinària de construcció que compleix
amb els criteris definits en l’ecoetiqueta tipus I Àngel Blau o equivalent...........
PQ2 =
0 punts
c) Compromís de la proposta
El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat de que la
maquinaria utilitzada en aquest contracte compleix amb els criteris ambientals relacionats amb l’emissió
de soroll definits en l’ecoetiqueta tipus I Àngel Blau o equivalent per a la maquinària de construcció.
d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució
Durant l’execució de les obres, l’empresa adjudicatària haurà d’entregar certificat o fotografia de
l’ecoetiqueta Àngel Blau o d’altres proves equivalents del compliment.
Igualment, durant l’execució de les obres, l’empresa haurà de fer un seguiment , realitzant inspeccions
in situ (medicions amb sonòmetres)
Abans de la finalització de les obres, l’empresa presentarà un breu informe amb el número màquines de
construcció utilitzades i el número i percentatge de màquines utilitzades amb emissions de soroll
conforme l’ecoetiqueta Àngel Blau o equivalent.
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SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:
L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules.
En aquesta licitació no hi ha criteris la valoració dels quals depengui d'un judici de valor.

- Càlcul de les ofertes anormalment baixes:
Per determinar l'anormalitat de les ofertes es considera que el preu final ofert per a l’execució de les
obres (Ei) té en compte el cost vinculat a la totalitat de la proposta feta per l'empresa licitadora
mitjançant la resta de criteris d'adjudicació; és un paràmetre que permet valorar l'oferta considerada en
el seu conjunt.
Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien
els següents supòsits:
•
•
•

•

Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.
Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.
Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament podrà considerar aquesta oferta anormal o desproporcionada si, prèvia audiència a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Es requerirà, a través de la Plataforma PIXELWARE, al licitador que hagi presentat una oferta
considerada com a anormal o desproporcionada, perquè en un termini màxim de tres (3) dies des de la
seva recepció, presenti una justificació de la viabilitat de la seva proposta econòmica. En aquest
requeriment es farà constar la data límit de presentació.
- Puntuació total:
La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents
criteris avaluats:
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Punts totals = PE + (PQ1)+ (PQ2)

- Preferència entre proposicions que hagin quedat classificades amb la mateixa puntuació
segons els criteris de valoració:
De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes, després de l'aplicació
dels criteris d'adjudicació del contracte, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos
amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

9. Solvència tècnica i professional, solvència econòmica i financera i classificació empresarial
•

Solvència tècnica i professional

D’acord amb l’article 88 de la LCSP la solvència tècnica demanada per participar en aquest
procediment és la següent, malgrat no serà necessària la seva acreditació en el moment de la
presentació d’ofertes segons l’art.159.6.b de la LCSP (clàusula 17 del PCAP):
- Haver executat com a mínim 2 obres de característiques similars relatives a senyalització
horitzontal i/o vertical, realitzades en el curs dels últims 5 anys, per un import igual o superior al
valor estimat d’aquest contracte. Les obres s’acreditaran mitjançant certificats de bona
execució.
•

Solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors
hauran de disposar de la següent solvència econòmica i financera, (clàusula 17 del PCAP):
- Un volum de negoci anual en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del contracte, referit
al millor exercici dins dels tres (3) darrers anys, per un import de com a mínim una vegada el
valor estimat del contracte (330.727,66 €). Igualment, es podrà disposar de qualsevol dels
altres mitjans de solvència econòmica i financera previstos a l’article 87 de la LCSP, tenint en
compte aquest mateix import.

•

Classificació del contractista
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no
és exigible classificació a l’empresa adjudicatària en ser un contracte inferior a 500.000 €.
Tanmateix, tot i no ser necessària, les empreses que acreditin tenir la següent classificació,
queden eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica:
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Grup

Subgrup

Categoria

G

5

2

Grup G): Vials i pistes
Subgrup 5: Senyalitzacions i abalisaments de vials
Categoria 2 el valor estimat d’aquest contracte (IVA exclòs) és de 330.727,66 € que correspon
a categoria 2 en ser un valor superior a 150.000 € i inferior a 360.000 euros.

10. Obligacions del contractista
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) recull una sèrie d’obligacions en relació
amb temes d’etiqueta verda i digital, criteris DNSH, temes d’avaluació i control de riscos, entre d'altres,
que el contractista haurà de preveure i complir obligatòriament al seu càrrec. En la clàusula 13.3. del
plec de clàusules administratives particulars queden recollides aquestes obligacions addicionals pel
contractista derivades dels condicionants europeus en relació amb el finançament del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència.
D'altra banda, i amb caràcter específic atenent a les característiques de les obres objecte d’aquesta
licitació, serà obligació del contractista l’acompliment dels següents termes i, a tots els efectes, s'entendrà
que l’oferta presentada per l’empresa inclourà les despeses directes o indirectes que es puguin derivar de
l’acompliment d’aquestes obligacions contractuals:
10.1 Cobertura d'assegurances
L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat “responsabilitat
civil“ , essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres.
10.2 Desperfectes
Els desperfectes o trencaments en l’espai públic on es treballa o que s’ocupa s’hauran de substituir o
reparar.
10.3 Planificació
L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn. Aquest
calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa, amb prou
antelació, de qualsevol canvi rellevant.

10.4 Talls de trànsit
Tots els talls de trànsit que es realitzin durant les obres han d’estar consensuats amb la Direcció
Facultativa i el Servei de Mobilitat.
10.5 Cartell d’obres
Caldrà que l’empresa subministri i col·loqui un cartell d’obres d’acord amb el model aprovat per
l’Ajuntament o l’òrgan que subvenciona (S’haurà d’exhibir de forma correcta i destacada l’emblema de
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la UE amb una declaració: “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationUE”- enllaç:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual). Així mateix, els haurà de retirar abans de finalitzar
el termini de garantia de les obres corresponents.
10.6 As-built del projecte
L’empresa entregarà l’as-built del projecte en finalitzar les obres, que haurà de contenir la informació
següent:
•

Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades

•

Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.

•

Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

•

Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.

•

Legalització de les instal·lacions realitzades (enllumenat públic, gas, electricitat, etc).

10.7 Cap d’obra
El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable documentalment d’haver executat com a
mínim 2 obres similars, relatives a la senyalització horitzontal i vertical, per un import igual o superior al
licitat, en els darrers 10 anys.
L’empresa designarà un tècnic que haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil.
En cas que el cap d’obra no assoleixi la seva funció de forma adequada, a criteri de la direcció
facultativa, haurà de ser substituït en un màxim de 48 hores, per un altre tècnic validat prèviament per
la propietat.
10.8 També aniran a càrrec de l’empresa contractada els aspectes següents:
Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops
que sigui necessari.
Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.
Els elements auxiliars necessaris durant les obres.
Despeses derivades del control de qualitat (fins al 1,5% del pressupost de licitació).
La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball.
L’oferta de l’empresa s’entendrà que inclou totes les mesures de Seguretat i Salut, de
tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles)
necessàries per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les
edificacions de l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i
modificació tantes vegades com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser objecte
de reclamació.
La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin
necessaris, tant amb cales com amb aparells tipus georadar.
El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà
de tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que
aquest no podrà ser objecte de reclamació posterior.
Mesures de seguretat i protecció de la salut, incloses les mesures extraordinàries que
siguin necessàries per la protecció contra el COVID-19.

Pàgina 11 de 15

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Exp.: ECAO 13619/2022
Servei de Mobilitat

11. Condicions especials en l'execució del contracte: clàusules i criteris socials
En el contingut del plec ja es contemplen una sèrie de condicions especials d’execució, a les quals
s’atribueix el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a l’article 211.1.f) de
la LCSP. I, a més, s’han previst les següents condicions especials d’execució del contracte de caràcter
més específic, que tindran iguals efectes obligatoris:

Sobre la creació d’ocupació:
L’empresa adjudicatària s’haurà de comprometre a incorporar a l'execució de les obres adjudicades,
almenys, una (1) persona provinent de l’atur. En el supòsit que l’empresa adjudicatària subcontracti
l’execució de determinades parts del contracte, l’obligació que es deriva del compliment d’aquest
requisit serà assumida d’igual manera i íntegrament.
És per això que totes les empreses licitadores hauran de presentar complimentat el compromís de
contractació, com a document integrant de la seva proposta.
I, segons aquest compromís previ, l’empresa lliurarà al coordinador de seguretat i salut, abans de l’inici
de les obres, una còpia del contracte subscrit amb la persona de nova contractació.
Totes les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer per executar el
contracte s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan
sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.
En aquest sentit, per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar la relació
nominal dels treballadors recentment contractats, còpia de l’alta a la Seguretat Social i dels nous
contractes de treball, així com la documentació acreditativa del número total de persones que integren
la plantilla adscrita a l’objecte del contracte adjudicat (TC1-TC2).
12. Subcontractació
De conformitat amb l’article 215 i següents de la LCSP, es permet la subcontractació. Per tant, el
contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del contracte.

13. Finançament i règim de pagament del preu
Aquesta actuació està cofinançada pels Fons Europeus, dins el marc de la iniciativa “Next
Generation EU”.
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1224 13402 61900 codi 2201931 del Pressupost Municipal 2023.
L'eventual execució del contracte en diverses anualitats obligarà a l'existència de l'oportuna dotació
pressupostària a tots els exercicis afectats.
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Atès que el present contracte es preveu finançar amb recursos del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (PRTR), es sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels
recursos que han de finançar el contracte.
Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius a qui van
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
que s’indicaran a les factures són els següents:

Oficina comptable

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

LA0003834

LA00004452

LA00004452

14. Seguiment i control de les obres
La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei de Mobilitat de
l'Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest Servei tindrà accés, en qualsevol
moment i independentment de l’estat, a l’obra.

15. Tramitació de l’expedient
Aquest procediment es tramitarà per urgència, d’acord amb les regles fixades en l’article 50 del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de
l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Es
justifica la tramitació d’urgència d’aquest expedient atès que la seva tramitació ordinària impossibilitaria
el compliment dels terminis establerts en aquest Pla.
Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb el que estableix l’article 117.2 i la
disposició addicional tercera punt segon de la LCSP.

José Mª Cuadrado Cabello
Cap de Tecnologia i Manteniment
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DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) I D'ADHESIÓ AL CÒDI ÈTIC I DE
CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA:
(Declaració DACI d’acord amb l’ Annex IV A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència)
Per tal d’assegurar la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes finançats
amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i
normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, el/la signant,
com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de l'expedient, DECLARA:
Primer. - Estar informat del següent:
1. Que segons l’article 61.3 "Conflicte d'interessos" del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haurà un conflicte
d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons d’afinitat
familiar, afectiva, política o nacional, interès econòmic o per qualsevol altra raó directa o indirecta
d'interès personal.
2. Que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en l’article 64 "Lluita contra la
corrupció i prevenció de conflictes d'interessos" té entre els seus objectius evitar qualsevol distorsió de
la competència i garantir la transparència en el procediment i garantir la igualtat de tracte de totes les
persones candidates i licitadores.
3. Que segons l’article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei de les
Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents:
a) Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre cas la resolució del qual pugui
influenciar el cas en qüestió; ser administrador d'una empresa o entitat interessada, o tenir una
qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del
quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb les
persones que actuen en qualitat d’administradors d'entitats o societats interessades i també
amb les persones que assessoren, representen legalment o actuen com a representants que
intervenen en el procediment, així com compartir despatx professional o estar vinculats a
aquestes persones per a l'assessorament, la representació o el mandat.
c) Tenir una amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones esmentades en
l'apartat anterior.
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió.
e) Tenir una relació de servei amb una persona física o jurídica directament interessada en el
procediment, o haver-li prestat serveis professionals de qualsevol classe i en qualsevol
circumstància o lloc en els últims dos anys.
Segon.- Que no es troba en cap situació que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos per
donar-se circumstàncies en què l’exercici imparcial i objectiu de les seves funcions es pugui veure
compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per
qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal, d’acord amb l'article 61.3 del Reglament
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament Financer de
la UE).
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Tercer.- Que de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, no es dona tampoc cap de les causes d’abstenció que pugui afectar el procediment de
licitació/concessió següents:
a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual
pogués influir la d'aquell; ostentar el càrrec d’administradora de societat o entitat interessada, o
tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del
quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb les
que ostenten el càrrec d’administradors d'entitats o societats interessades i també amb les
persones que assessoren, representen legalment o són mandatàries que intervinguin en el
procediment, així com compartir despatx professional o estar en associació amb aquestes per a
l'assessorament, representació o el mandat.
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en
l'apartat anterior.
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o
haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol classe i en qualsevol
circumstància o lloc.
Quart.- Pel que respecte a la declaració d’adhesió al Codi Ètic i de conducta (DACE), no es troba en
cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi
Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, especialment els previstos a l’article 8è “Conflicte
d’interessos” i 9è “Normes de conducta en relació amb els conflictes d’interès”. Al respecte, declara:
a) Que coneix el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporació en
data 28 de març de 2019.
b) Que s’hi adhereixo totalment.
c) Que accepta el compromís de facilitar-ne l’aplicació.
d) Que assumeix els principis d’actuació en què s’inspira i tots els compromisos que s’hi
estableixen.
Cinquè.- Que es compromet a informar, sense demora, de qualsevol situació de conflicte d'interessos o
causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari.
Sisè.- Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que és falsa
comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials establertes per la normativa
aplicable.
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