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CONTRACTE DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE:
“REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I LA COORDINACIÓ
DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ECOSISTEMA, LA
INFRAESTRUCTURA VERDA I L’ACCESSIBILITAT DEL CAMÍ I ITINERARIS DEL RIU RIPOLL.
SABADELL”

Tramitació ordinària

Tramitació urgent

ANNEX 1. QUADRE RESUM
A.- PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: Ajuntament de Sabadell
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials
SERVEI GESTOR: Servei de Planificació i Projectes de Ciutat
Adreça de l’òrgan de contractació: c/ Sol, núm1. Planta 5a
Telèfon: 937453186
Fax: 937453188
Adreça de correu electrònic del servei gestor: projectesdeciutat@ajsabadell.cat
B.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4)
Consultes preliminars del mercat: SI
NO
Data publicació al perfil del contractant:
Informació sol·licitada:
Empresa

CIF

Concepte

C.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC. (Clàusules 1 i 5)
Descripció:
L’objecte del contracte consisteix en els treballs de la redacció del Projecte Bàsic i d’Execució, la
Direcció de l’Obra i la Coordinació de Seguretat i Salut del “PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE
L’ECOSISTEMA, LA INFRAESTRUCTURA VERDA I L’ACCESSIBILITAT DEL CAMÍ I ITINERARIS DEL
RIU RIPOLL. SABADELL”.
Pel que fa al contingut del projecte executiu serà essencial que s’inclogui en el seu contingut i a nivell de
projecte bàsic i executiu els següents apartats, entre d’altres:
_Geomorfologia i estructures
Estabilització dels talussos adjacents al camí amb solucions de bioenginyeria
Estructures lligades a l’endegament del riu i suplementacions amb solucions de bioenginyeria
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_Ferms
_Vegetació i Paisatge
Eliminació d’espècies invasores
Vegetació dels tres estrats de les lleres altes
_Cicle de l’Aigua
Propostes de recuperació de les aigües de pluja i d’escorrentiu amb solucions basades en la
natura
Propostes de rec
_Imatges Virtuals dels espais més significatives del projecte
Pel que fa a la direcció de les obres, és l’agent que, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució
material de l’obra i de controlar qualitativament la construcció i la qualitat de l’edificació.
I pel que fa a la coordinació de seguretat i salut és el responsable, entre d’altres, de l’informe previ per a
l’aprovació del Pla de seguretat i salut, el control de la seguretat i salut de l’obra i de la coordinació de
seguretat i salut en fase d’execució d’obra, establertes en l’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció.
Contracte mixt:

SI

NO

Contracte en funció de les necessitats (DA 33a LCSP)

SI
Tipologia de contracte mixt:

El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats
de l’Ajuntament, d’acord amb el previst a la Disposició
addicional 33a de la LCSP, sense que el nombre total de
lliuraments o prestacions inclosos en l’objecte del contracte
es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel fet
d’estar subordinats a les necessitats de l’Administració. El
pressupost que s’aprova és un pressupost màxim.

NO

Contracte de serveis especials de l’Annex IV:

SI

NO

Contracte de serveis privats:

SI

NO

Codi CPV:

Descripció CPV:

71240000-2

Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació

71247000-1

Supervisió de treballs de construcció

Codi NUTS: ES511
D.- NECESSITATS, FINALITATS DEL CONTRACTE I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (Clàusula 6)
Necessitats administratives del contracte:
El riu Ripoll constitueix un dels elements més identitaris de Sabadell en el seu pas pel límit oriental, tant
a nivell fisiogeogràfic i paisatgístic com per la implantació de les activitats humanes que s’han produït
en el decurs de la seva història, conformant un referent clau com a espai de gran vàlua natural i factor
decisiu del creixement urbà i potencial econòmic de la ciutat.
Aquest projecte està emmarcat dins de l’Estratègia de Desenvolupament àmbit Ripoll 2030 Sabadell
consistent en optimitzar cadascun dels sistemes que conformen l’àmbit Ripoll per tal de convertir l’indret
en un referent de recuperació, transformació i resiliència, impulsant un projecte emblemàtic,
transformador i amb capacitat d’arrossegament, que impliqui a les preexistències actuals i al conjunt de
potencialitats latents, obrint expectatives a nous escenaris i equilibrant els eixos de Natura,
Connectivitat, Esport, Producció i Coneixement i Cultura.
La preservació i el restabliment dels Ecosistemes i la Biodiversitat és un dels vuit eixos prioritaris del
Pacte Verd Europeu, amb l'objectiu d'aturar i invertir la pèrdua de la Biodiversitat. Un dels reptes és
assegurar la millora dels ecosistemes naturals, completant les infraestructures verdes i la restauració
dels ecosistemes per afavorir la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
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L'àmbit Ripoll Sabadell ha estat enclavament d'activitats agràries i industrials des del segle X. El
desbordament del riu el 1962 va causar una gran quantitat de pèrdua de vides humanes i materials.
L'aprofitament greu del riu per a l'explotació intensiva agrícola i industrial va generar una forta
degradació mediambiental sent als anys 80 un dels rius més contaminats d'Europa.
Amb posterioritat s'han realitzat inversions per a la canalització del riu per evitar desbordaments i en el
sistema de sanejament i depuració de les aigües abocades per millorar la qualitat de l'aigua del riu.
Un cop consolidades les intervencions de canalització de l'àmbit fluvial per evitar desbordaments i en els
sistemes de sanejament i depuració del sistema hídric que milloren les qualitats de l'aigua del riu,
l'objectiu general del projecte és emprendre una nova etapa de transformació a l'àmbit fluvial mitjançant
la Restauració de l'Ecosistema Natural i la Infraestructura Verda de la llera del riu Ripoll a Sabadell,
proposant a través de solucions innovadores de bioenginyeria basades en la natura, una transformació
verda de l'entorn del riu. Aquest constitueix un exemple Fluvial típic Mediterrani amb una gran pressió
física, biològica i cultural antropomòrfica per la seva extrema proximitat a la ciutat i els usos intensius al
llarg del temps, resultant un paisatge verd desconnectat, erosionat, amb un bosc de ribera degradat,
espècies vegetals invasores i estat ecològic deficient.
Consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte:
El present projecte té com a objectiu millorar els camins i itineraris que discorren en paral·lel al riu Ripoll
i el seu entorn immediat, en termes seguretat, usabilitat, paisatge i restauració de l’ecosistema natural, la
infraestructura verda i la biodiversitat, atesa la realitat i context del lloc.
Els objectius específics són l’eliminació d’impactes, la millora de la geomorfologia, la connectivitat i
accessibilitat, la vegetació, el cicle de l’aigua, la fauna, la millora de la qualitat ambiental de l’entorn urbà
i la millora per a la ciutadania.
Els resultats que es preveuen en aquesta acció són la millora d’accessibilitat universal i sostenible del
camí del riu com a contribució a la salut mental i física de la ciutadania a través del seu contacte amb la
natura, garantir l’estabilitat geològica per la millora de la seguretat, retirada d’espècies vegetals
invasores i plantació d’espècies autòctones, millora del cicle de l’aigua amb la gestió de les aigües
superficials i la introducció d’elements per a la biodiversificació de la fauna.
L’ajuntament de Sabadell disposa d’un document de treball redactat pels serveis tècnics municipals, que
s’inclou en l’expedient, amb una superfície aproximada de 66.754 m², que ha de servir de punt de
partida per l’elaboració de l’objecte del projecte, amb un pressupost orientatiu de les obres d’1.014.776
€, IVA inclòs.
Aquest document ha estat presentat a la convocatòria del Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic segons l'Ordre TED/10/1018/2021 de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundació Biodiversitat (FSP), per al foment
d'actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles 2021 en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència del Component 4.
Justificació de la insuficiència de mitjans propis:
Actualment no es disposa de mitjans tècnics ni humans per a dur a terme l’actuació amb la immediatesa
i terminis que aquesta requereix. Per tant, es considera necessària la contractació externa dels serveis
de de redacció del Projecte Bàsic i d’Execució, la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i salut
en fase d’execució d’obra esmentats.
E.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7)
Possibilitat de licitar per lots:

SI

NO
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Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:
D’acord amb l’article 99 de la LCSP, la inconveniència de licitar el contracte dividit en lots ve donada
perquè l’objecte del contracte s’entén com a una unitat funcional, on la prestació dels serveis es troben
directament relacionats i vinculats entre si, i mantenen criteris de complementarietat.
La divisió per lots dificultaria la correcta execució de l’objecte del contracte, ja que la naturalesa d’aquest
implica la necessitat de coordinar les diverses prestacions. En aquest sentit, existeixen sinèrgies
derivades de la provisió conjunta del servei que, en el cas de dividir-lo per lots, es donarien
desavantatges en la continuïtat, qualitat i unitat del document i la seva posada en obra. A més de la
dificultat de coordinar l’equip tècnic pluridisciplinari requerit, així com garantir el coneixement,
capacitació i experiència en espai públic.
Alhora, la no divisió per lots n’agilitza la gestió tècnica municipal, ja que la relació amb una única
adjudicatària facilita tant la coordinació com el seguiment i l’avaluació de la qualitat del servei.

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta:
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació):
Limitació del número de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador:
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació):
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar:
1.
2.
3.
S’admet la reserva de lots:

SI

NO

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball:
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció:
Lot/s reservat/s a d’altres Altres organitzacions segons DA. 48 LCSP:
S’admeten ofertes integradores:

SI

NO

Condicions i combinació de lots:

F.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8)
Admissió:

SI

NO

Elements:
Condicions:
G.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9)
Import
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

Pressupost de licitació
( IVA inclòs)

Tipus d’IVA aplicable: 21 %
Import IVA
€
€
€
48.000,00 €

LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

€
€
€
10.080,00 €

LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

€
€
€
58.080,00 €
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H.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10)
Total valor estimat del contracte:
Pressupost base de licitació (sense IVA)
48.000,00 €
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)
0 ,00 €
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)
0,00 €
Import altres conceptes (sense IVA)
0,00 €
Total del valor estimat
48.000,00 €
Mètode de càlcul:
Per a l’obtenció aproximada d’aquests pressuposts base de licitació s’ha utilitzat el document “Barems
orientatius d’honoraris” del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, aprovat en Junta General el 27 de
maig de 2008.
En cas de divisió en lots, el desglossament del valor estimat per cada lot és el següent:
Lot 1:
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)
Import altres conceptes (sense IVA)
Total del valor estimat del lot
Mètode de càlcul:

€
€
€
€
€

Lot 2:
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)
Import altres conceptes (sense IVA)
Total del valor estimat del lot
Mètode de càlcul:

€
€
€
€
€

I. FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11)
A tant alçat:

SI

NO

Determinació per preus unitaris/components de la prestació / unitats d’execució o de temps:

SI

NO

Detall modalitats (excepte tant alçat):
Concepte

Preu sense IVA

IVA __ %

Preu amb IVA inclòs

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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Altres modalitats (honoraris per tarifes, combinació de diverses modalitats):
S’admet variació de preus per objectius:

SI

NO

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació:

J.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14)
Ajuntament de Sabadell (procedent de préstec)
100%
58.080,00 €
Altres
0%
0€
Tramitació anticipada
Contracte pluriennal

SI
Exercici

2022

2023

NO

SI
Projecte
pressupostari

NO

Aplicació
pressupostària
202 1503 61902
Altres inv. rep. en
infrast.i béns d'ús
general Departaments

Núm. apunt
previ

2022 2
AJSBD 3
Àmbit Ripoll

920220011577

202 1503 61902
o la que es consideri
més oportú

2022 2
AJSBD 3
Àmbit Ripoll

920229000990

Núm. referència

Total (IVA inclòs)

23.323,00 €

34.848,00 €

Total

58.080,00 €
Forma de pagament: S’efectuaran diversos pagaments, segons la fases en que es desenvolupa el
treball.
Per a la redacció del projecte bàsic i executiu i estudi de seguretat i salut, correspon la quantitat de
32.297,52 €, més l’IVA al 21% de 6.782,48 €, fent un total de 39.080,00 €, que s’efectuaran en els
pagaments segons es detalla a continuació:
•

al lliurament del projecte bàsic: 19.200,00 €, més l’IVA al 21% de 4.032,00 €, fent un total de
23.232,00 €.

•

al lliurament del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, amb l’informe favorable per a
l’aprovació 13.097,52 €, més l’IVA al 21% de 2.750,48 €, fent un total de 15.848,00 €

Per a la direcció de les obres, correspon la quantitat d’11.983,47 €, més l’IVA al 21% de 2.516,53 €,
fent un total de 14.500,00 €, que s’efectuaran en els pagaments de forma proporcional a les
certificacions ordinàries de l’obra.
Per a la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, correspon la quantitat de 3.719,01 €,
més l’IVA al 21% de 780,99 €, fent un total de 4.500,00 €, que s’efectuaran en els pagaments de forma
proporcional a les certificacions ordinàries de l’obra.
Per a l’emissió de les factures, l’adjudicatari haurà de seguir les indicacions del web municipal,
https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/custom?method=enter&page_index=11
Tinent d’alcaldessa de
Òrgan de contractació
l’àrea de Presidència i
CODI DIR 3
LO1081878
Drets socials
Òrgan en matèria de
Intervenció municipal
CODI DIR 3
LO1081878
comptabilitat
Destinatari de la prestació
(unitat tramitadora)

Presidència (PR)

CODI DIR 3

LA0021860

K.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)
Durada total del contracte:
El termini d’execució del contracte és de cinc (5) mesos pel que fa a la redacció del projecte bàsic i
executiu, des de l’endemà de la signatura del contracte, i de set (7) mesos pel que fa a la direcció de les
obres i a la coordinació de seguretat i salut, un cop feta l’acta de comprovació de replanteig, o sigui amb
un total de dotze (12) mesos.
Els temps dedicats a la revisió de la documentació per part dels serveis tècnics o les demores
imputables a altres serveis aliens a l’empresa, no seran computables com a termini.
L’inici de la durada del contracte serà segons s’indica:
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Data de formalització
L’inici de la durada serà: Pel que fa a la redacció del projecte bàsic i executiu, l’endemà de la
signatura del contracte. Pel que fa a la direcció de les obres i a la coordinació de seguretat i salut,
un cop feta l’acta de comprovació de replanteig.
Terminis parcials d’execució:

SI

NO

Detall dels terminis parcials establerts:
En cas que el contracte no s’executi de forma continuada, els terminis en que es realitzarà la prestació
contractada són els següents:
Pròrrogues previstes:

SI

NO

La pròrroga serà obligatòria pel contractista si l’Ajuntament realitza el preavís amb dos mesos
d’antelació a la finalització del termini del contracte, excepte que el contracte sigui de durada inferior a
dos mesos.
Detall pròrrogues:
No obstant el que estableixen els apartats anteriors, de conformitat amb l’article 29.4 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, quan al venciment d’un contracte de prestació
successiva no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha
d’efectuar el contractista, com a conseqüència d’incidències resultats d’esdeveniments imprevisibles per
a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no
interrompre la prestació, es pot prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou
contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del
contacte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de
tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.
L.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15)
Fórmula:
SI
NO

M.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16)
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :

SI

NO

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació:
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Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP:
- Annex ____
N.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16)
1. El/La Delegat/da del contracte i els Tècnics de Redacció seran responsables de la qualitat tècnica
dels treballs de redacció del projecte.
2.
El/La Delegat/da del contracte haurà d’estar adscrit permanentment als treballs de redacció durant
el termini contractat i ser coneixedor i impulsor del desenvolupament de les tasques contemplades
en el Plec de Prescripcions Tècniques.
3.
L’Adjudicatari/a atendrà qualsevol requeriment del Responsable de l’Ajuntament de Sabadell quan
sigui necessària la seva actuació i presència, així com en altres actes derivats de les obligacions
contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona marxa dels treballs.
4. L’Adjudicatari/a es responsabilitzarà d’acomplir els terminis establerts en l’apartat 6 del Plec de
Prescripcions Tècniques.
5. L’Adjudicatari/a es responsabilitzarà de l’exactitud de les dades per ell subministrades i serà el
responsable davant l’Ajuntament de Sabadell i de tercers de les conseqüències derivades per
omissions i errors, per utilització de mitjans inadequats o per subministrar resultats o dades
incorrectes i restarà obligat a solucionar els efectes derivats del punt anterior.
6.
En relació amb el compliment del contracte que regula el Plec de Prescripcions Tècniques,
l’adjudicatari/a queda obligat a realitzar el treball segons les instruccions rebudes de l’Ajuntament
de Sabadell. Tenint en compte que una vegada liquidat el contracte, l’adjudicatari estarà obligat a
atendre les consultes referents a la redacció del projecte efectuada.
O.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17)
1.
El contractista s’ha de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals i materials suficients com una obligació de caràcter essencial, de conformitat amb l’article
76.2. de la LCSP.
2.
El/la autor/a del projecte i director/a de les obres i coordinador/a de seguretat i salut en fase
d’execució d’obra haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional establerta en
la solvència tècnica.
En cas de ser una persona jurídica, haurà d’indicar o designar la persona amb la titulació
professional requerida que desenvoluparà el treball objecte del contracte i que signarà la
documentació pertinent en cada un dels apartats.
P.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18)
1.
Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials aplicables.
Q.- SUBCONTRACTACIÓ (Clàusula 19)
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:

SI

NO

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques
que ha de realitzar el contractista principal: No s’admet la subcontractació de la realització parcial de la
prestació, atenent que es tracta d’un contracte de serveis de caràcter tècnic que ha de prestar
necessàriament el/la licitador/-a que assumeix les responsabilitats i que compta amb les solvències
tècniques requerides.
Admissió pagament directe a subcontractistes:

SI

NO

R.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL(Clàusula 20)
L’execució del contracte comporta el tractament de dades personals :

SI

NO
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La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és fer possible la correcta execució del
contracte.
A tal efecte, la formalització del contracte comportarà la cessió o comunicació al contractista de les
dades de caràcter personal següents:
S.- PENALITATS (Clàusula 21)
Incompliment

Graduació
(Lleu/Greu/Molt greu)
Lleu

1

La inobservança de requisits d’ordre
formal establerts en el present Plec i
en les disposicions d’aplicació.

2

La falta de diligència deguda als
requeriments
efectuats
per
l’Administració, d’acord amb les
disposicions d’aplicació.

Lleu

3

Les deficiències en la prestació i/o
l’execució defectuosa del servei que
no suposin l’incompliment de les
obligacions del contractista sempre
que li siguin directament imputables.
L’incompliment greu per part del
contractista de les seves obligacions,
excloses les considerades com a
obligacions essencials del contracte.

Lleu

4.

5.

6.

L’execució defectuosa del servei per
part del contractista (la prestació no
s’ajusta
a
les
prescripcions
establertes per a la seva execució de
manera substancial), quan se’n motivi
la consideració com a molt greu. La
reiteració en l’incompliment podrà
tenir-se en compte per valorar la
gravetat.
L’incompliment de les obligacions
socials, mediambientals i laborals
previstes en el Plec de clàusules
administratives
particulars,
de
conformitat amb l’article 202 de la llei
9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del sector Públic

Greu

Molt greu

Molt greu

Penalitat
Se sancionarà amb advertència i
amonestació, quan sigui la
primera vegada, i multes de fins
al 1% del preu del contracte (IVA
exclòs) per les consecutives.
Se sancionarà amb advertència i
amonestació, quan sigui la
primera vegada, i multes de fins
al 1% del preu del contracte (IVA
exclòs) per les consecutives.
Se sancionarà amb advertència i
amonestació, quan sigui la
primera vegada, i multes de fins
al 1% del preu del contracte (IVA
exclòs) per les consecutives.
Se sancionarà amb multes des
del 3% del preu del contracte
(IVA exclòs) podent donar lloc a
la resolució del contracte, en els
casos previstos per la legislació
aplicable.
Se sancionarà amb multes des
del 5% del preu del contracte
(IVA exclòs), podent donar lloc a
la resolució del contracte, en els
casos previstos per la legislació
aplicable.

Se sancionarà amb multes des
del 5% del preu del contracte
(IVA exclòs) podent donar lloc a
la resolució del contracte, en els
casos previstos per la legislació
aplicable.
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Per la demora en l’execució dels contractes per causes imputables al contractista, s’estarà a allò que
preveuen els articles 193 i 195 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
T.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22)
Import mínim assegurat

60.000,00 €

U.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)
Titular
Membres
(noms i cognoms / càrrec)
Rosa Martínez Camarasa, cap del
Presidència
Servei de planificació i Projectes
de Ciutat

Vocal designat per Secretaria

David Cabezuelo Valencia,
Secretari General

Vocal designat per Intervenció

Jesús F. Sierra Castanedo,
Interventor General

Suplent
(noms i cognoms / càrrec)
Francesca Rodriguez Lopez,
Coordinadora Adjunta d'Alcaldia i
Comunicació
1) Maria Teresa de Miquel Balmes
Tècnica superior en Dret del
servei de Planificació i Projectes
de Ciutat.
2) Xavier Sobré Yagüe, tècnic
superior en Dret de l’àrea de
Desenvolupament econòmic i
impuls administratiu
1) Jesús Valenzuela Pestaña, cap
del servei de Control Financer
2) Laura Porras Mármol, tècnica
superior en Dret del servei de
Control Financer
3) Elisabet Burillo Miralles, tècnica
mitjana en Economia del servei de
Control Financer
4) Pilar Escribano Muñoz, tècnica
mitjana en Gestió
En substitució de l’Interventor
General
Pilar Fernández Viñas, cap de
Programa de Difusió i Eines
Comunicatives

Sílvia Porqueras Montolio, tècnica
Superior Arquitecta del servei de
Planificació i Projectes de Ciutat
Alvaro Tallón Silva, tècnic superior
Sílvia Ortiz Sendrós, cap de
Enginyer del servei de Planificació
servei d’Imatge Corporativa.
i Projectes de Ciutat
La mateixa persona que exerceixi les funcions de Vocal designat per
Secretaria.

Vocal tècnic 1
Vocal tècnic 2
Secretaria

V.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25)
Contracte reservat
Percentatge mínim reservat:

SI

Habilitació professional o empresarial:

SI

Lot/s:

NO
Detall de l’habilitació:

NO

Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30%
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 %
Organitzacions que compleixen les condicions de la Disposició addicional 48a de la LCSP:
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W.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (Clàusula 26)
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Criteri de selecció
Mitjà acreditació

a)

b)

Declaració sobre el volum anual de negocis del
licitador referit a l’any del major volum de
negoci dels tres últims conclosos.
Volum anual de negocis import superior a:

Declaració del Patrimoni net
Import valor mínim:

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Import:__________

Ratio mínim entre actius i passius a
l'exercici de l'últim exercici econòmic per
al qual estigui vençuda l'obligació
d'aprovació, d'import:
Import:_______

c)

d)

Assegurança de responsabilitat civil per riscos Justificant existència assegurança.
professionals per import: 60.000,00 €
Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de Declaració responsable.
societats que no puguin presentar compte de
pèrdues i guanys abreviats, declaració
conforme el període mitjà de pagament a
proveïdors de l’empresari no superi el límit
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i
funció pública que tingui en compte la
normativa sobre morositat.

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

11/20

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per TÈCNICA EN DRET DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT (MARIA TERESA DE MIQUEL BALMES) a les 09:57 del dia 22/07/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 28505X6O50386E5X0VIL pot
comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Criteri de selecció
El/La Delegat/da del Contracte:

a)

b)

c)

d)

a) Tindrà titulació tècnica en Arquitectura
Superior o en Enginyeria de camins,
canals i ports, col·legiat/da al Col·legi
professional corresponent, acreditació del
qual es durà a terme de conformitat amb el
que estableix aquestes bases.
b) Serà necessari que el/la delegat/da del
contracte hagi redactat un (1) projecte
executiu, amb les obres executades o en
execució, de recuperació, millora o
urbanització de l’espai públic urbà o
espai natural, amb un Pressupost
d’Execució de Contracte (PEC) igual o
superior a 500.000,00 euros (IVA exclòs),
d’iniciativa pública o privada, en els darrers
cinc (5) anys, per tal de garantir un nivell
adequat de competència i atenent la
naturalesa del contracte.
c) En el cas en que l’adjudicatari sigui
empresa, haurà d’especificar qui es el
Delegat del Contracte.
Relació del personal tècnic o de les unitats
tècniques, estiguin o no integrats en l’empresa,
dels que es disposi per l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de
qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les
mesures utilitzades per l’empresari per garantir
la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de
l’empresa.
Control efectuat per l’òrgan de contractació, o
per un organisme oficial o homologat
competent, sobre la capacitat tècnica de
l’empresari i sobre els mitjans d’estudi i
investigació i les mesures de control de qualitat.

Mitjà acreditació
Els licitadors hauran d’acreditar la seva
solvència mitjançant:
• Aportació de la còpia del títol o certificat
que acrediti titulació requerida legalment.
• Declaració en un document específic
acreditant haver redactat un (1) projecte
executiu, amb les obres executades o en
execució, de recuperació, millora o
urbanització de l’espai públic urbà o
espai natural, amb un Pressupost
d’Execució de Contracte (PEC) igual o
superior a 500.000,00 euros (IVA exclòs),
d’iniciativa pública o privada, en els
darrers cinc (5) anys.
En aquest document haurà de constar el
nom i lloc del projecte, data d’aprovació
del projecte executiu, l’import del PEC, les
dates d’inici i finalització de les obres (si
estan acabades) i es precisarà si es van
realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professió i si es dugueren
normalment a bon terme.
Declaració responsable acompanyada de la
documentació acreditativa.

Declaració responsable acompanyada de la
documentació acreditativa.
Certificat de l’organisme.

components
de
l’equip
L’objecte del contracte requereix un equip Els/Les
multidisciplinari
hauran
d’acreditar
la
seva
e) multidisciplinari amb un grau ampli de
solvència
mitjançant:
coneixement, capacitació i experiència en espai
públic.
Els/Les
participants
s’han
de • Aportació de la còpia del títol o certificat
comprometre a disposar del següent equip
que acrediti titulació requerida legalment.
mínim de tècnics especialistes durant l’execució
• Aportar “curriculum vitae” en el que es
del contracte:
demostri els cinc (5) anys d’experiència en
la seva professió, en el cas del tècnic
-Tècnic/a 1: Tècnic/a superior en enginyeria de
especialista.
camins, canals i ports.
- Tècnic/a
2:
Tècnic/a
especialista
en • Declaració en un document específic
infraestructura verda i ecosistema natural, que
acreditant haver participat com a titular o
ha de disposar de titulació de tècnic/a superior
col·laborador, en la seva especialitat, en la
en arquitectura o paisatgisme o enginyeria
redacció d’un (1) projecte executiu, amb
agrícola o ambientòleg o altra titulació
les obres executades o en execució, de
habilitant equivalent.
recuperació, millora o urbanització de
- Tècnic/a 3: Tècnic/a especialista en control de
l’espai públic urbà o espai natural, amb
costos, execució material, control qualitatiu i
un Pressupost d’Execució de Contracte
quantitatiu de les obres; planificació d’obra,
(PEC) igual o superior a 100.000,00 euros
amidaments i pressupostos, que ha de
(IVA exclòs), d’iniciativa pública o privada,
disposar d’una titulació mínima d’aparellador/a
en els darrers cinc (5) anys.
o arquitectura tècnica o enginyeria o altra
En aquest document haurà de constar el
titulació habilitant equivalent.
nom i lloc del projecte, data d’aprovació del
projecte executiu, l’import del PEC, les
L’experiència dels tècnics especialistes de
dates d’inici i finalització de les obres (si
l’equip mínim:
estan acabades) i es precisarà si es van
a) No inferior a cinc (5) anys com a titulat
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competent.
Haver
participat
com
a
titular
o
col·laborador, en la seva especialitat, en la
redacció d’un (1) projecte executiu, amb
les obres executades o en execució, de
recuperació, millora o urbanització de
l’espai públic urbà o espai natural, amb
un Pressupost d’Execució de Contracte
(PEC) igual o superior a 100.000 euros
(IVA exclòs), d’iniciativa pública o privada,
en els darrers cinc (5) anys, per tal de
garantir un nivell adequat de competència i
atenent la naturalesa del contracte.

realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professió i si es dugueren
normalment a bon terme.

En cas que el/la Delegat/da del Contracte sigui
tècnic/a superior en enginyeria de camins,
canals i ports s’admet que assumeixi les
tasques del Tècnic/a 1.
Indicació
de
les
mesures
de
gestió Declaració
responsable
amb
menció
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en expressa de les normes tècniques o
l’execució del contracte.
especificacions tècniques aplicables a
l’execució i a la verificació objectiva de la
correcta aplicació d’aquestes mesures.
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de Declaració responsable i documentació
l’empresa i del nombre de directius durant els acreditativa, si es requereix.
últims tres anys.

Indicació de la maquinària, material i equip
tècnic del que es disposa per a l’execució dels
treballs. L’adjudicatari disposarà de tot tipus de
materials, equips i programes informàtics
necessaris per al compliment de les tasques
encomanades.

Declaració
responsable
en
document
específic, indicant la maquinària, material i
equip tècnic del que es disposa per a
l’execució dels treballs.

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència:
Econòmica: Es considera suficient i adequada la contractació d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil per riscos professionals, per import similar al valor estimat del contracte, per garantir
la correcta prestació del contracte.
Tècnica: La justificació de l’elecció dels criteris de solvència es determina per la necessitat de que, a
més a més de disposar de la titulació competent en la matèria per al desenvolupament de l’objecte del
contracte, el/la tècnic/a tingui experiència suficient adequada a les característiques de l’obra per portar a
bon terme el servei.
Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per a empreses de nova creació:
Criteri de selecció
Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h)
L’objecte del contracte requereix un equip El/La autor/a haurà d’acreditar la seva
multidisciplinari amb un grau ampli de solvència mitjançant:
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e)

coneixement, capacitació i experiència en espai
públic.
Els/Les
participants
s’han
de • Aportació de la còpia del títol o certificat que
acrediti titulació requerida legalment.
comprometre a disposar del següent equip
mínim de tècnics especialistes durant l’execució • Declaració en un document específic
del contracte:
acreditant haver redactat un (1) projecte
executiu, amb les obres executades o en
-Tècnic/a 1: Tècnic/a superior en enginyeria de
execució, de recuperació, millora o
camins, canals i ports.
urbanització de l’espai públic urbà o
- Tècnic/a
2:
Tècnic/a
especialista
en
espai natural, amb un Pressupost
infraestructura verda i ecosistema natural, que
d’Execució de Contracte (PEC) igual o
ha de disposar de titulació de tècnic/a superior
superior a 500.000,00 euros (IVA exclòs),
en arquitectura o paisatgisme o enginyeria
d’iniciativa pública o privada, en els darrers
agrícola o ambientòleg o altra titulació
cinc (5) anys.
habilitant equivalent.
En aquest document haurà de constar el
- Tècnic/a 3: Tècnic/a especialista en control de
nom i lloc del projecte, data d’aprovació del
costos, execució material, control qualitatiu i
projecte executiu, l’import del PEC, les
quantitatiu de les obres; planificació d’obra,
dates d’inici i finalització de les obres (si
amidaments i pressupostos, que ha de
estan acabades) i es precisarà si es van
disposar d’una titulació mínima d’aparellador/a
realitzar segons les regles per les quals es
o arquitectura tècnica o enginyeria o altra
regeix la professió i si es dugueren
titulació habilitant equivalent.
normalment a bon terme.
L’experiència dels tècnics especialistes de
l’equip mínim:
components
de
l’equip
a) No inferior a cinc (5) anys com a titulat Els/Les
multidisciplinari hauran d’acreditar la seva
competent.
b) Haver participat com a titular o col·laborador, solvència mitjançant:
en la seva especialitat, en la redacció d’un (1)
• Aportació de la còpia del títol o certificat
projecte executiu, amb les obres executades o
que acrediti titulació requerida legalment.
en execució, de recuperació, millora o
urbanització de l’espai públic urbà o espai • Aportar “curriculum vitae” en el que es
natural, amb un Pressupost d’Execució de
demostri els cinc (5) anys d’experiència en
Contracte (PEC) igual o superior a 100.000
la seva professió, en el cas del tècnic
euros (IVA exclòs), d’iniciativa pública o
especialista.
privada, en els darrers cinc (5) anys, per tal de
garantir un nivell adequat de competència i • Declaració en un document específic
acreditant haver participat com a titular o
atenent la naturalesa del contracte.
col·laborador, en la seva especialitat, en
la redacció d’un (1) projecte executiu,
En cas que el/la Delegat/da del Contracte sigui
amb les obres executades o en execució,
tècnic/a superior en enginyeria de camins,
de recuperació, millora o urbanització
canals i ports s’admet que assumeixi les
de l’espai públic urbà o espai natural,
tasques del Tècnic/a 1.
amb un Pressupost d’Execució de
Contracte (PEC) igual o superior a
100.000,00 euros (IVA exclòs), d’iniciativa
pública o privada, en els darrers cinc (5)
anys.
En aquest document haurà de constar el
nom i lloc del projecte, data d’aprovació del
projecte executiu, l’import del PEC, les
dates d’inici i finalització de les obres (si
estan acabades) i es precisarà si es van
realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professió i si es dugueren
normalment a bon terme.

h)

Indicació de la maquinària, material i equip
tècnic del que es disposa per a l’execució dels
treballs. L’adjudicatari disposarà de tot tipus de
materials, equips i programes informàtics
necessaris per al compliment de les tasques
encomanades.

Declaració
responsable
en
document
específic, indicant la maquinària, material i
equip tècnic del que es disposa per a
l’execució dels treballs.

X.- CLASSIFICACIÓ ALTERNATIVA (Clàusula 26)
CLASSIFICACIÓ
GRUP
SUBGRUP TIPUS DE SERVEI CATEGORIA

SI

NO
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Y.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32)
REGISTRE: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica mitjançant l’eina informàtica
Pixelware, a l’enllaç següent: https://contractacio.ajsabadell.cat
Horari: Dins del termini de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions durant
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.
Adreça del registre: c. de la Indústria, 10, 08202, Sabadell
Telèfon: 010 - 93 745 31 10
Fax: 93 745 33 78
Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de
proposicions: projectesdeciutat@ajsabadell.cat
Enllaços amb informació PIXELWARE:
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf
Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte festius
nacionals, a través del telèfon 91.803.66.27
Presentació de sol·licituds: català i castellà
Termini màxim de presentació de proposicions: quinze (15) dies naturals, comptats des de l’endemà de
la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant.
Obertura indicativa dels sobres:
Data
Opció 1:
En cas que a l’apartat Z concorrin tan sols criteris avaluables per mitjà de fórmula
Obertura sobre ÚNIC (Documentació administrativa i de criteris
Dia següent hàbil a la finalització
avaluables per mitjà de fórmula).
del termini de presentació de
propostes.
Opció 2:
En cas que a l’apartat Z s’indiquin criteris avaluables per mitjà de judici de valor
Obertura sobre (Documentació administrativa i de criteris avaluables
judici de valor).
Obertura sobre B (Documentació els criteris avaluables per fórmula)
Z. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33)
Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant fórmula
Fórmula
(SOBRE ÚNIC o SOBRE B)
1.

Baixa Econòmica:
Es valorarà la baixa econòmica sobre
el pressupost base de licitació, IVA
Inclòs.
La proposta d’oferta de millora
econòmica del preu base de licitació
s’encapçalarà amb l’import total

Ponderació
100 punts

Fórmula per calcular l’oferta que es
puntua:

Pi  Pm  ( PM  Pm)

Fins a 44 punts

OM  Oi
OM  Om
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d’aquesta.

Pm  PM

B
BM

On,
Pm
PM
Pi
BM

Puntuació mínima
Puntuació màxima
Puntuació oferta
Baixa màxima (oferta més
econòmica)
Bm Baixa mínima (oferta menys
econòmica)

B Mitjana aritmètica baixes
OM Oferta més alta
Om Oferta més baixa
Oi Oferta licitador
Justificació de l’elecció del Criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació
i, per tant, un dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu
previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons
d’eficiència econòmica.
2.

Idoneïtat curricular del/la Delegat/da
del contracte:

Fins a 20 punts

Justificació de l’elecció del Criteri:
Es pretén puntuar els licitadors que
donada la naturalesa del contracte,
proposin una major expertesa per a
l’execució dels treballs, atenent a
l’especificitat i complexitat d’aquesta, i
que afectarà de manera significativa la
seva millor execució.
Es valorarà que el/la delegat/da del
contracte
tècnic
superior
en
arquitectura
o
superior
en
enginyeria de camins, canals i ports,
acrediti haver dut a terme la redacció
del projecte i la corresponent direcció
de les obres executades o en
execució, de restauració, recuperació
i/o millora de camins rurals o parcs
fluvials,
amb
un
Pressupost
d’Execució de Contracte (PEC) igual o
superior a 300.000,00 euros (IVA
exclòs), en els darrers cinc (5) anys.
Es poden presentar com a màxim 5
projectes i obres, en el ben entès que
s’assoleix la màxima puntuació.
S’acreditarà l’autoria mitjançant la
presentació de document on haurà de
constar el nom i lloc del projecte, data
d’aprovació del projecte executiu,
l’import del PEC, les dates d’inici i
finalització de les obres (si estan
acabades).

Idoneïtat curricular

Puntuació

Acredita 2 projectes
i les corresponents
obres

5,00 punts

Acredita 3 projectes
i les corresponents
obres

10,00 punts

Acredita 4 projectes
i les corresponents
obres

15,00 punts

Acredita 5 projectes
i les corresponents
obres

20,00 punts

El requisit demanat al/la delegat/da del
contracte com a solvència tècnica no
computa als efectes de la valoració
d’aquest criteri.
Un mateix projecte i obra es podrà
presentar en diversos criteris de
valoració,
només
si
s’acredita
específicament que el/la tècnic/a ha
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desenvolupat cada un dels requisits,
sempre
que
especifiqui
el
desglossament del pressupost referent
a la idoneïtat curricular.
3.

Idoneïtat curricular del Tècnic/a 1
titulat superior en enginyeria de
camins, canals i ports.

Fins a 18 punts

Justificació de l’elecció del Criteri:
Es pretén puntuar els licitadors que
donada la naturalesa del contracte,
proposin una major expertesa per a
l’execució dels treballs, atenent a
l’especificitat i complexitat d’aquesta, i
que afectarà de manera significativa la
seva millor execució.
Es valorarà que el/la tècnic/a superior
en enginyeria de camins, canals i
ports, acrediti haver dut a terme la
redacció del projecte i la corresponent
direcció de les obres executades o en
execució,
de
restauració
i
consolidació
de
talussos
i/o
terraplenats amb tècniques de
bioenginyeria en espais verds
naturals
o
fluvials,
amb
un
Pressupost d’Execució de Contracte
(PEC) igual o superior a 80.000,00
euros (IVA exclòs), en els darrers cinc
(5) anys.

Idoneïtat curricular

Puntuació

Acredita 2 projectes
i les corresponents
obres

6,00 punts

Acredita 3 projectes
i les corresponents
obres

12,00 punts

Acredita 4 projectes
i les corresponents
obres

18,00 punts

En cas que aquest formi part d’un
projecte general, s’haurà d’especificar
el pressupost del capítol corresponent
a la idoneïtat curricular a valorar.
Es poden presentar com a màxim 4
projectes i obres, en el ben entès que
s’assoleix la màxima puntuació.
S’acreditarà l’autoria mitjançant la
presentació de document on haurà de
constar el nom i lloc del projecte, data
d’aprovació del projecte executiu,
l’import del PEC, les dates d’inici i
finalització de les obres (si estan
acabades).
El projecte demanat com a solvència
tècnica no computa als efectes de la
valoració d’aquest criteri.
Un mateix projecte i obra es podrà
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presentar en diversos criteris de
valoració,
només
si
s’acredita
específicament que el/la tècnic/a ha
desenvolupat cada un dels requisits,
sempre
que
especifiqui
el
desglossament del pressupost referent
a la idoneïtat curricular.
4.

Idoneïtat curricular del Tècnic/a 2
especialista en infraestructura verda
i ecosistema natural

Fins a 18 punts

Justificació de l’elecció del criteri:
Es pretén puntuar els licitadors que
donada la naturalesa del contracte,
proposin una major expertesa per a
l’execució dels treballs, atenent a
l’especificitat i complexitat d’aquesta, i
que afectarà de manera significativa la
seva millor execució.
Es valorarà que el/la tècnic/a
especialista en infraestructura verda
i ecosistema natural com a tècnic de
l’equip multidisciplinari, acrediti haver
dut a terme la col·laboració en la
redacció de projecte i la corresponent
direcció de les obres, executades o en
execució, de restauració, recuperació
i/o millora d’espais verds naturals o
fluvials,
amb
un
Pressupost
d’Execució de Contracte (PEC) igual o
superior a 80.000,00 euros (IVA
exclòs), en els darrers cinc (5) anys.

Idoneïtat curricular

Puntuació

Acredita 2 projectes
i les corresponents
obres

6,00 punts

Acredita 3 projectes
i les corresponents
obres

12,00 punts

Acredita 4 projectes
i les corresponents
obres

18,00 punts

En cas que aquest formi part d’un
projecte general, s’haurà d’especificar
el pressupost del capítol corresponent
a la idoneïtat curricular a valorar.
Es poden presentar com a màxim 4
projectes i obres, en el ben entès que
s’assoleix la màxima puntuació.
S’acreditarà l’autoria mitjançant la
presentació de document on haurà de
constar el nom i lloc del projecte, data
d’aprovació del projecte executiu,
l’import del PEC, les dates d’inici i
finalització de les obres (si estan
acabades).
El projecte demanat com a solvència
tècnica no computa als efectes de la
valoració d’aquest criteri.
Un mateix projecte i obra es podrà
presentar en diversos criteris de
valoració,
només
si
s’acredita
específicament que el/la tècnic/a ha
desenvolupat cada un dels requisits,
sempre
que
especifiqui
el
desglossament del pressupost referent
a la idoneïtat curricular.
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S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada
en el quadre, per ajustar-se millor a l’objecte de la present contractació. La distribució
de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor
relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. I al tenir per
objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i
arquitectura, els criteris relacionats amb la qualitat representen, almenys, el 51 per
cent de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes.
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE A)
No n’hi ha.

Ponderació

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC o SOBRE B):
Annex 4
- Declaració en un document específic acreditant dels projectes i obres presentats com a idoneïtat
curricular: l’autoria, fent constar el nom i lloc del projecte, data d’aprovació del projecte executiu,
l’import del PEC, les dates d’inici i finalització de les obres (si estan acabades) i es precisarà si
es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i si es dugueren
normalment a bon terme.
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE A): No n’hi ha.
AA. PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS (Clàusula
34)
1
Si es presenta un licitador, quan el percentatge de baixa ofertat sobre el pressupost base de
licitació sigui superior a 25 unitats percentuals
2
Si es presenten dos licitadors, l’oferta que presenti un percentatge de baixa superior en més
de 20 unitats percentuals, sobre el pressupost base de licitació, respecte de l’altra oferta.
3
Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes presentin un
percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, sobre el pressupost base de licitació,
respecte de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitjana aritmètica
ho és de totes les proposicions presentades, excepte de la superior a 10 unitats percentuals
de la mitja, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitjana. En qualsevol cas, es
considerarà desproporcionada l’oferta que presenti un percentatge de baixa sobre el
pressupost base de licitació superior a 25 unitats percentuals.
4
Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes presentin
un percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, sobre el pressupost base de
licitació, respecte de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitjana
aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte de la superior a 10 unitats
percentuals de la mitja, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitjana.
BB. GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, o del pressupost base de
licitació, en cas de ser contracte en virtut DA33ena) (Clàusula 36)
Admesa la constitució mitjançant retenció preu:

Exigida

No exigida

Justificació de la no exigència:

SI

NO

Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el
primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no
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fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que
resti pendent es retindrà del preu del següent abonament i així
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.
Justificació exigència en cas de contractes reservats :
Termini garantia:
El termini de garantia establert pel contracte és d’un (1) any.
CC. RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39 )
Rosa Martínez Camarasa, cap del servei de Planificació i Projectes de Ciutat.
DD. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 40 )
1. No se’n preveuen
EE. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 41)
Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP.
No es permet la cessió degut a les característiques del contracte.
FF. PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 49)
Òrgan competent en els procediments de recurs:
Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació:

SI

NO



Si el contracte no és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de
contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà de forma potestativa
recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciós-administratiu de la província de Barcelona.



Si el contracte és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de contractació:
Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà la interposició de recurs especial en
matèria de contractació davant del Tribunal Català de contractes del Sector Públic. Aquest recurs
especial és potestatiu i gratuïts pels recurrents. Respecte d’aquests contractes no es podrà
interposar recurs administratiu ordinari però sí recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats
del contenciós-administratiu de la província de Barcelona.



Contra els actes de la Mesa de Contractació hi cabrà recurs d’alçada davant de l’òrgan de
contractació.

Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs especial en matèria de contractació: 15 dies hàbils
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs d’alçada: 1 mes
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs:
Servei de Planificació i Projectes de Ciutat
Adreça: c/ del Sol, núm. 1, 5a C.P: 08201
Telèfon: 93 7453186
Fax: 93 74753188
Adreça de correu electrònic: projectesdeciutat@ajsabadell.cat

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus aprovat per la
Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, i està adaptat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
Signat:
DE MIQUEL BALMES, MARIA TERESA
TÈCNICA EN DRET DEL SERVEI DE
PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT
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