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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
ANUNCI sobre licitació per a la contractació del servei consistent en la redacció de la modificació puntual
de Pla general metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics dels barris de muntanya, de la
modificació puntual de Pla general metropolità en l'àmbit de can Gavarrot (N943/2017/U092/001).
(N943/2017/U092/001)
La Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2017 va aprovar l'expedient, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei consistent en la
redacció de la modificació puntual de PGM per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya,
de la modificació puntual de PGM en l'àmbit de Can Gavarrot i de l'estudi de mobilitat del conjunt, que es durà
a terme mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Així mateix, va aprovar la licitació que ara s'anuncia:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme.
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient.
Servei de Planificació del Territori
c) Nombre d'expedient.
N805/U640/2017/000001
d) Òrgan de contractació.
Junta de Govern Local.
e) Obtenció d'informació.
Al perfil de contractant
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/6015697/customProf), o al departament de
Contractació i Compres.

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte.
Contractació del servei consistent en la redacció de la modificació puntual de Pla General Metropolità per a la
millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya, de la modificació puntual de Pla General
Metropolità en l'àmbit de Can Gavarrot i de l'estudi de mobilitat del conjunt d'acord amb allò establert a
l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
b) Tipus de contracte.
Serveis
c) CPV.
71200000-0- Serveis d'arquitectura i serveis connexos
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d) Termini del contracte.
La durada del contracte serà de 24 mesos a comptar des de la data de signatura del mateix. Aquest termini es
podrà ampliar per 12 mesos més, previ acord d'ambdues parts, per la necessitat d'ajustar terminis i
procediments de tramitació dels expedients, fruit dels informes sectorials i/o d'altres administracions, així com
a les necessitats municipals pel que fa a les decisions que es prenguin d'acord amb la participació ciutadana.

3. Pressupost de licitació.
170.000.-€

4. Tramitació i procediment.
a) Tramitació.
Ordinària.
b) Procediment.
Obert.

5. Requisits de solvència i forma d'acreditar-la.
a) Solvència econòmica i financera.
Mitjançant justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual
o superior a cent vuitanta-set mil euros (187.000,00.-€). S'acreditarà adjuntant còpia de la pòlissa i de l'últim
rebut.
b) Solvència tècnica o professional.
- Mínim exigit:
a. Experiència en redacció d'instruments urbanístics en què s'hagin dut a terme programes de participació
ciutadana.
b. Experiència en disseny d'espais urbans, tant en el marc de planejament urbanístic com ordenacions
específiques per a espais públics urbans.
c. Equip tècnic format, com a mínim, per dos tècnics superiors, arquitecte/es i/o enginyer/rs.
a. i b. L'experiència s'acreditarà amb una relació dels principals serveis o treballs realitzats durant els cinc
últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els serveis o treballs
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.
c. L'equip tècnic s'acreditarà amb la indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a
l'empresa, del qual es disposi per l'execució del contracte; i mitjançant una declaració indicant els tècnics que
conformen l'equip tècnic, amb identificació de la seva titulació i anys d'experiència, que es compromet a
dedicar a la redacció del projecte, acompanyada dels documents acreditatius corresponents (fotocòpia del títol
i, en el seu defecte, certificat del Col·legi Professional corresponent). En qualsevol cas, els licitadors hauran
d'acreditar estar en possessió de la titulació acadèmica i de la col·legiació legalment necessàries per a la
prestació del servei objecte d'aquesta licitació.

6. Criteris d'adjudicació.
Els criteris en base als quals es proposarà l'adjudicatari seran els que resultin del següent barem de puntuació
amb la ponderació que s'indica:
1. Proposta de solucions i alternatives de planejament de les dues modificacions puntuals de Pla General
Metropolità així com de l'estudi de mobilitat del conjunt Fins a 40 punts.
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2. Reducció del preu . Fins a 30 punts.
3. Reducció dels terminis Fins a 21 punts.
4. Millores proposades en relació a la metodologia i organització dels treballs de les dues modificacions
puntuals de pla general metropolità així com de l'estudi de mobilitat del conjunt Fins a 9 punts.

7. Garanties.
Definitiva.
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa serà
la corresponent al 5% de l'import d'adjudicació.

8. Presentació d'ofertes.
a) Data límit.
15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
b) Documentació a presentar.
Junt amb la instància s'haurà d'adjuntar un dels models de declaració responsable adjunts al plec i la fitxa
d'acreditació de prevenció de riscos laborals disponible al perfil de contractant.
SOBRE NÚMERO 1: Documentació relativa als criteris de valoració ponderables en funció d'un judici de valor.
a. Memòria de proposta i solucions i alternatives de planejament, metodologia i organització dels treballs de les
dues modificacions puntuals de Pla General Metropolità així com de l'estudi de mobilitat del conjunt, tal com es
detalla en la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars, que contempli:
a.1. La proposta relativa a solucions i alternatives del planejament sobre espais lliures, equipaments, mobilitat,
teixit residencial i terciari/productiu, etc.
a.2. Propostes de millora relatives a la sostenibilitat econòmica i la gestió urbanística dels àmbits, si s'escau.
La memòria amb les propostes tindrà una extensió màxima de 15 folis DIN A-3, incloent plànols.
b. Millores proposades en relació a la metodologia i organització dels treballs de les dues modificacions
puntuals de pla general metropolità així com de l'estudi de mobilitat del conjunt, tal com es detalla en la
clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars.

SOBRE NÚMERO 2: Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.
a. Proposta econòmica
b. Proposta de cronograma dels treballs, amb terminis detallats, que hauran de ser iguals o inferiors als
detallats a l'apartat 4 del plec de prescripcions tècniques particulars.
c) Lloc.
Al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, o per correu postal.

9. Mesa de contractació.

President:

Juan A Tamayo Fernández, tinent d'alcalde de l'àrea de Governança i Qualitat Democràtica.
Suplent: José A Carcelén Luján, tinent d'alcalde de Territori i Desenvolupament Econòmic

Vocals:
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Suplent: el funcionari que realitzi la substitució
Núria Gatell Martínez, interventora accidental de la Corporació
Suplent: el funcionari que realitzi la substitució
Maria Salinas Salinas, cap del servei de Planificació del Territori
Suplent: Carme Ruiz Aguinaga, cap del servei d'Infraestructures i Espai Públic
Lorena Barriga i Díaz, arquitecta del servei de Planificació del Territori
Suplent: Francesc Godoy i Peláez, arquitecte tècnic del servei de Planificació del Territori
Secretària: Carmen Valverde Navarro, cap del departament de Contractació i Compres
Suplent: Josep Martínez Herrera, gestor de Contractació Administrativa

10. Obertura de proposicions.
El lloc, dia i hora d'obertura dels sobres, es publicarà al perfil de contractant, amb un mínim de 48 hores
d'antelació.

11. Despeses de publicitat.
L'adjudicatari estarà obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes que gravin directament i
indirectament el contracte i la seva execució, així com les despeses de publicació fins a un màxim de 350
euros.

Sant Boi de Llobregat, 12 de maig de 2017

Juan Antonio Tamayo Fernández
Tinent d'alcalde de l'Àrea de Governança i Qualitat Democràtica

(17.132.065)
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