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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONCURS DE PROJECTES 

PER A LA SELECCIÓ D’UNA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA PER A LA REDACCIÓ DEL 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA, ARXIU I URBANITZACIÓ 

DELS ESPAIS LLIURES DE L’ANTIGA FÀBRICA DE PINTURES D’ALELLA. 

 

 

I  DISPOSICIONS GENERALS 

 

 

1) DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONCURS  

 
1. L’objecte d’aquest concurs de projectes és la selecció de la proposta arquitectònica 
més avantatjosa que serveixi per a posteriorment desenvolupar el projecte de la 

biblioteca pública, arxiu i urbanització dels espais lliures de l’antiga fàbrica de 

pintures d’Alella. 

 

2. La contractació derivada d’aquest concurs ha de permetre la redacció del projecte 

de reforma i ampliació de la nova construcció en base al plec de prescripcions 
tècniques Annex 4. 

  

3. De conformitat amb la normativa comunitària vigent sobre la matèria, la codificació 

corresponent a la nomenclatura de la Classificació de Productes per Activitats (CPA) 
del present contracte és 71.11.22.  

 

4. De conformitat amb la normativa comunitària vigent sobre la matèria, la codificació 

corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) d’aquest 

contracte és CPV: 71242000-6 “Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos”. 

 
 

2) NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL 

CONTRACTE 

 
1. Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la 

justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats en aquest 
plec, en la documentació tècnica Annex 4 i fitxers Annex 1.  

 

 

3) RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ 

 

1.- Aquesta contractació, que té naturalesa administrativa, queda sotmesa a:  

  
- A aquest plec de clàusules administratives particulars, prescripcions tècniques 

Annex 4  i altra documentació tècnica Annex 1. 
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- Al Reial Decret Legislatiu 3/2011 , de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) amb les modificacions 

que, si s’escau, s’introdueixin i disposicions que la despleguin. 

-  A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, mediambient, i 
propietat industrial i intel·lectual, així com altres disposicions específiques 

que en base a l’objecte del contracte siguin d’aplicació. 

- Supletòriament, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i altres 

normes de dret administratiu que siguin d’aplicació, i, en el seu defecte, 
s’aplicaran les normes de dret privat.  

 

2. En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol altre document contractual, 

prevaldrà l’establert en aquest plec de clàusules administratives particulars.  
 
3. El desconeixement en qualsevol dels seus termes del contingut del contracte, 

d’aquest plec o de qualsevol altre document que tingui caràcter de documentació 

contractual, no eximeix del seu compliment.  

 

 

4) PRESSUPOST PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE  

 

1. L’import de la contractació per a la redacció del projecte objecte del concurs és de 

172.000 €  IVA inclòs.  
 

2. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, 

no s’admetrà cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 

previstos al plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament d’Alella. 

 

3. L’IVA que correspon aplicar és el 18 % i ascendeix a la quantitat de 26.237,29 
euros.  
 

 

5) VALOR ESTIMAT 

 

1. El valor estimat del contracte de serveis per a la redacció dels, als efectes del que 

disposen els articles 88 i 184 del TRLCSP, és de 145.762,71 € (cent quaranta-cinc mil 
set-cents seixanta-dos euros amb setanta-un cèntims)  (IVA exclòs). 
 

 

6) PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA  

 
1. La despesa derivada de la contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a la 

partida 19 432 64002 del vigent pressupost. 
 
 

7) TERMINI PER AL LLIURAMENT DELS PROJECTES 
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L’adjudicatari del contracte haurà de lliurar els projectes en els terminis següents: 

 

AVANTPROJECTE o PROJECTE BÀSIC : 4 mesos  
 
PROJECTE EXECUTIU:  8 mesos 

 
Els terminis es comptaran a partir de la data de la signatura del corresponent 
contracte. 

 
 

8) TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT  I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 
1. La contractació que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació 

harmonitzada, es durà a terme mitjançant concurs de projectes amb intervenció de 

jurat, en virtut d’allò que s’estableix dels articles 184 al 188 del TRLCSP. 

 

2. El concurs constarà de dues fases. En la primera fase, se seleccionarà els candidats 

en base a la solvència tècnica acreditada, d’acord amb la clàusula 14) Criteris de 

valoració de la primera fase.  

 

3. Els candidats seleccionats accediran a la segona fase, les quals propostes 

presentades en el sobre núm. 2 es valoraran i ponderaran d’acord la clàusula 17) 
Criteris de valoració de la segona fase. 

 

4. Els anuncis i les informacions relatives a aquest concurs es publicaran en el perfil 

del contractant de l’Ajuntament d’Alella, espai web al qual s’accedeix mitjançant 

l’adreça electrònica http://alella.cat, i als diaris oficials. 

 
5. Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 

 
 

9) IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT 

 

1. L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació 
d’aquesta contractació, que haurà d’abonar l’adjudicatari, serà de 600 euros. 
 

 

10)  COMPOSICIÓ DEL JURAT 

 

1. Per a la selecció del guanyador del concurs  la Mesa de contractació es constituirà 
en Jurat que estarà integrat per persones físiques independents dels participants en el 
concurs de projectes. Adoptarà les decisions o dictàmens amb total independència, 

sobre la base de les propostes que se li han de presentar de forma anònima i atenent 

únicament als criteris establerts en els plecs de clàusules administratives.  
 

http://alella.cat/
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2. Al menys un terç dels seus membres tindran la qualificació professional que 

s’exigeix als participants.  

 

3. Per a aquest concurs, l’òrgan de contractació nomena el següent Jurat:  
 
President L’Alcalde-president de l’Ajuntament d’Alella 

 
Vocals  El secretari general de l’Ajuntament 
  La Interventora de fons de l’Ajuntament 

  El regidor de l’Àrea de Cultura 
  La regidora en cap del grup majoritari de l’oposició 

  La directora/tècnica en cap de la biblioteca municipal 

Dos arquitectes municipals 
Un enginyer tècnic municipal 

  Un arquitecte extern designat per l’Alcaldia 

 Un arquitecte especialitzat en aquest tipus d’equipaments designat per 

l’Alcaldia 

  

Actuarà de secretari un funcionari designat pel president. 

 

4. El secretari del jurat actuarà amb veu però sense vot i aixecarà acta de les 

resolucions del jurat i  garantirà l’anonimat en tot el procés. 

 
5. El jurat actuarà d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

per al funcionament dels òrgans col·legiats. 

 

 

II  DISPOSICIONS RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ 

 

11) CAPACITAT 

 

1. Podran presentar sol·licituds de participació les persones físiques, tant 
individualment com en equips d’arquitectes o despatxos professionals, en aquest cas 
els equips estaran representants per un professional, així com les persones jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, 
d’acord amb el que preveu l’article 54 TRLCSP; que no incorrin en cap de les 
prohibicions de contractar recollides a l’article 60 TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar 

per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73 TRLCSP; que acreditin la solvència 

requerida en aquest plec; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional 
que, si s’escau, sigui exigible.  

 

2. Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses tingui relació directa 
amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i 

s’acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb 
elements personals i materials suficients per executar correctament el contracte. 
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3. També es podran presentar unions d’empresaris que es constitueixin temporalment 

a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins 

que no se’ls hagi adjudicat definitivament el contracte. Aquests empresaris queden 

obligats solidàriament davant l’Administració i han de nomenar un representant o 
apoderat únic amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que 
es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici que les empreses 

atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia 
significativa.  
 

4. Cada participant no podrà presentar més d’una sol·licitud de participació amb la 
corresponent proposició tècnicoeconòmica. Tampoc podrà subscriure cap proposta amb 

altres si ho ha fet individualment, ni tampoc figurar en més d’una unió temporal. La 

vulneració d’aquestes premisses donarà lloc de forma automàtica a l’exclusió de totes 
les sol·licituds presentades pel mateix participant.  
 

 

12)  TRAMITACIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL CONCURS 

 

1. La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el 

termini de 21 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci 

corresponent en el BOPB, a la Secretaria General de l’Ajuntament d’Alella, pl. 

Ajuntament, 1, tel. 935552339, fax 935400328, de dilluns a divendres de 8.15 h a 14 
hores, i dijous de 16 a 20 h, podent ésser també enviada per correu o a través d’una 

altra administració estatal o autonòmica. En aquest cas, la documentació s’haurà de 

lliurar dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar 

la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax a l’Ajuntament el mateix dia de la 

seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la 
presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada 

sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 

2. L’esmentada documentació s’haurà de presentar en qualsevol de les llengües 

cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador (només la del sobre 

núm. 1), ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se en dos 

sobres, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en full a part, una relació numerada 
dels documents que s’hi incloguin. 

 

 

13)  CONTINGUT DEL SOBRE NÚM 1 (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA) 

 

Portarà la menció "Documentació Administrativa corresponent al concurs amb 

intervenció de Jurat per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció 

del projecte bàsic i d’execució de la biblioteca pública, arxiu i urbanització dels 

espais lliures de l’antiga fàbrica de pintures d’Alella,  presentada per 

...……......." el qual haurà de contenir la documentació següent: 
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1. Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents 

dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i 

electrònica a efectes de notificacions, número de telèfon i de fax del licitador. 
 

2. Capacitat d’obrar:  

 
- La capacitat d’obrar de les persones físiques que es presentin al concurs, tant 

espanyoles com estrangeres, s’acreditaran mitjançant fotocòpia compulsada del 

Document Nacional d'Identitat o document que el substitueixi legalment.  

 
- La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles que siguin persones jurídiques 

s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o de modificació inscrita en el 

Registre mercantil, quan sigui exigible conforme la legislació mercantil. Quan no ho 

sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o el document de constitució, els estatuts o 

l’acta fundacional en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si 

s’escau, en el corresponent registre oficial. Las persones jurídiques hauran de justificar 

mitjançant els seus respectius estatuts o document equivalent que el seu objecte 
social comprèn el desenvolupament de totes les activitats que constitueixen l’objecte 

del contracte. També cal aportar el NIF de l’empresa. Quan es tracti d’una societat que 

d’acord amb la Llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals tingui la 

consideració de societat professional, ha de complir amb el que s’hi disposa. Per tant, 

haurà d’acreditar el seu compliment mitjançant la corresponent inscripció en el 
Registre Mercantil de l’escriptura d’adaptació o constitució. 

  

- Els empresaris estrangers d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris 

de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar la documentació que acrediti 

que consten inscrites en els registres professionals o comercials adients, o les 
certificació sindicades a l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP.  

 
- Els empresaris estrangers d’Estats no membres de la Unió Europea o no signataris de 

l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, han d’aportar un informe emès per la missió 

diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de 
l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrits en el 

registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen 

habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del 
contracte. Així mateix han de presentar un informe de reciprocitat en el qual consti 
que l’Estat de procedència admet la participació d’empreses espanyoles en les 

licitacions convocades per les administracions públiques d’aquell Estat. També han 

d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria 

General de Comerç Exterior que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat 
l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC).  

 
- En el supòsit que diverses empreses presentin una sol·licitud conjunta de licitació, 
per integrar una unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva 

personalitat i capacitat. A més, cal indicar en un document privat el nom de les 

empreses que la formen, el percentatge de la participació de cadascuna d’elles en 
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l’entitat, i la persona designada per tal que, durant la vigència del contracte, exerceixi 

la plena representació de totes davant l’Administració.  

Així mateix, ha de constar el compromís de constituir-se formalment mitjançant 

escriptura pública en unió temporal, en cas de resultar guanyadors. El document en 
què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel representant de cadascuna de 
les empreses que integren la unió. Així mateix s’ha d’indicar el percentatge amb què 

cada empresa participarà en la unió temporal. 
 

3. Documentació acreditativa dels professionals conforme els licitadors disposen de 

l’habilitació empresarial i professional que sigui exigible per a la realització de 

l’activitat, segons la normativa vigent.  
 

El licitador haurà de presentar còpia de la titulació acadèmica d’arquitecte superior i 
d’estar inscrit en el corresponent col·legi professional i al corrent del pagament de les 

seves obligacions en la data de presentació de la proposició. La resta de l’equip haurà 

de presentar còpia de la inscripció als col·legis professionals corresponents a la seva 

titulació per la qual participen al projecte i d’estar al corrent de pagaments.  

 

4. Acreditació de la representació dels signants de les propostes:  

 

Quan es comparegui o se signin proposicions en representació d’un altre, cal presentar 

un poder suficient per fer-ho, fotocòpia compulsada de la pertinent escriptura pública 
degudament inscrita al Registre Mercantil o document privat i una fotocòpia 

compulsada del document nacional d’identitat o del passaport.  

 

5. Declaració responsable:  

 

Declaració responsable de l’empresa conforme no incorre en cap de les prohibicions de 

contractar amb l’Administració previstes en l’article 60 del TRLCSP i, especialment, de 
trobar-se al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 

d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 2.  

 
Si l’empresa no està obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o bé al 
compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, es farà constar aquesta 

circumstància mitjançant declaració responsable especificant el supòsit legal 
d’exempció o no subjecció que hi concorre. 
 

6. Submissió als jutjats i tribunals espanyols:  

 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 

tribunals espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 

renúncia expressa al seu propi fur.  
 

7. Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador mitjançant 

informes d’institucions financeres pels quals s’acrediti que s’opera al mercat sense 

problemes.  
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8. Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador mitjançant:  

 
Documents acreditatius de la solvència tècnica dels empresaris, que es justificarà 
mitjançant els següents documents en paper format A4 i en suport electrònic (CD/DVD 

o USB) en format PDF:  
 
1.  Relació de, com a mínim,  3 (tres) treballs realitzats pel licitador en els darrers 10 

(deu) anys  de pressupost d’execució material del projecte (PEM),  igual o superior a 1 
milió d’euros, preferentment similars a l’objecte d’aquest concurs, en què, almenys, un 

haurà de ser un equipament destinat a biblioteca (a relacionar en el model Annex 3).  
 

Contindrà les dades del beneficiari (públic o privat), tipus de treball, tipologia del 
projecte i de l’obra, dates d’inici i finalització, import dels honoraris, superfície dels 

projectes i de les obres, pressupost d’execució material de projecte i de liquidació de 

les obres. Només s’admetran treballs acabats, en cap cas, en fase de projecte o en fase 

d’execució d’obra.  

 

Els licitadors hauran de presentar un certificat emès pel promotor del treball, que 

certifiqui les dades de cada treball presentat.  

 

S’adjuntarà per a cada un dels treballs, en format DIN A4, informació gràfica i escrita 

suficient per a la seva comprensió i valoració, així com els reconeixements (premis, 
publicacions, exposicions...) que hagin rebut aquests treballs. 

 

La no presentació de, com a mínim, tres dels projectes requerits, un dels quals ha de 

ser una biblioteca,  comportarà l’exclusió del licitador en el concurs.  

 

2. Relació de mitjans humans, tècnics i materials de què disposa el licitador per a 
elaborar el projecte del concurs i el futur desenvolupament dels contractes que se’n 

pugui derivar, tant propis com dels col·laboradors.  
 

Els participants hauran d’acreditar:  

 
a) Els coneixements i qualificació professional del personal tècnic destinat a 

l’elaboració del projecte (propis o subcontractats). Com a mínim un d’ells ha de tenir 

la titulació d’arquitecte superior i acreditar la capacitat per signar projectes. Cal 
especificar el tipus de relació (laboral, mercantil ...) de l’equip tècnic. 

 

b) Els recursos de què disposen:  
 
- Recursos humans de suport tècnic i administratiu,  

 
- Físics. Ubicació i superfície de les oficines on es duran a terme les tasques 
relacionades associades a l’elaboració del concurs i si s’escau els concursos que se’n 

puguin derivar  
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- Informàtics. Equips i sistemes operatius i de gestió de què disposen, propis o dels 

col·laboradors, software, hardware, etc……  

 
3. Altres mèrits 
 

- Relació d’altres projectes i obres realitzats.  
 
 

9. Un sobre tancat i opac, a l’exterior del qual figurarà la identificació del licitador i 

dins del qual contindrà un DIN-A 4 amb el nom del LEMA amb què es presentarà el 
sobre núm. 2, signat pel licitador, als efectes de garantir l’anonimat de la proposta en 

base a l’establert a l’article 188.3 i 6 del TRLCSP.  
 

Aquest sobre tancat es lliurarà al secretari del Jurat per part del president en l’acte 

d’obertura del sobre 1, per a la seva custòdia i es procedirà a la seva obertura amb 

posterioritat a  l’emissió del veredicte del Jurat. 

 
(Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, no hauran de 

presentar els documents i dades que figurin en el RELI, i que s’exigeixen respecte a 
capacitat i personalitat jurídica, i serà suficient la presentació d’un escrit pel qual es 

declari estar inscrit en el RELI, indicant el núm. de NIF de l’empresa. Sí caldrà que 

aportin aquella documentació que se li requereixi i que no consti en el RELI.)  

 

 

14) CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA PRIMERA FASE 

 

1. Els criteris de valoració de la primera fase s’efectuarà sobre la documentació  

aportada en el sobre núm. 1.  “8. Acreditació de la solvència professional o 

tècnica del licitador” 

 

Relació dels treballs (com a mínim tres) realitzats pel 

licitador en els darrers deu anys descrits en la clàusula 13) 
punt 8.1 d’aquest plec.  
20 punts pel treball de la biblioteca 

10 punts per a cadascun de la resta de projectes fins a un 
màxim quatre = 40 punts total  

De 0 a 60 punts  

Equip tècnic de què disposa el licitador: 
Mitjans humans ofertats - Relació de tècnics  

 

Tècnic superior: 0 a 10 punts   
De l’empresa x 1,5 punts  - Subcontractat x 1 punt  

 
Tècnic mitjà: 0 a 8 punts  

De l’empresa x 1,5 punts - Subcontractat x 1 punt  

De 0 a 20 punts  
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Altres recursos humans: de 0 a 2 punts 

Mitjans tècnics i materials de què disposa el licitador: 

 
- Sistemes de control de qualitat del licitador, certificats 

homologats - fins a 5 punts  

 - Infraestructura immobiliària (despatx) – fins a 3 punts  
- Infraestructura tècnicoinformàtica – fins a 2 punts  

 

De 0 a 10 punts  

Altres projectes i obres realitzades (DIN A4): 2,5 punts per 

projecte  

De 0 a 10 punts  

                                                                                     TOTAL  100 PUNTS   

 

 

15)  SELECCIÓ DE PARTICIPANTS PER ACCEDIR A LA SEGONA FASE 

 

1. El Jurat procedirà a l’anàlisi de la documentació presentada als sobres núm. 1, en 

sessió no pública, el primer dia següent hàbil al de l’acabament del termini per a la 

presentació de proposicions (en el supòsit que s’hagin rebut totes les propostes).  

 
2. Si s’observa defectes o mancances en la documentació presentada pot concedir, si 

ho estima convenient, un termini no superior a tres dies hàbils perquè el sol·licitant 

els esmeni. Ho comunicarà mitjançant telefax o correu electrònic als interessats, als 

efectes de la seva esmena o a la presentació d’altres documents complementaris 

aclaridors dels ja presentats.  

 

3. Durant el període d'examen de les sol·licituds presentades, el Jurat pot demanar als 

sol·licitants tots els aclariments sobre els certificats i documents presentats o 
requerir-los que en presentin altres de complementaris sobre aspectes de la seva 

sol·licitud de participació.  
 
4. Transcorregut el termini concedit per a l'esmena, s’exclouran del concurs aquells 

participats que no hagin presentat la documentació requerida o no assoleixin els 45 

punts exigits corresponents a tres treballs de pressupost superior a 1,5 milions 
d’euros.  En aquests supòsits, en procedirà al retorn dels sobres núm. 2, sense obrir, 
als participants exclosos. 

 
 

16) TRAMITACIÓ DE LA SEGONA FASE DEL CONCURS CORRESPONENT A LES 

PROPOSTES DEL SOBRE NÚM. 2 (DOCUMENTACIÓ TÈCNICA) 

  

SOBRE NÚM. 2 

 

Portarà la menció “"Documentació Tècnica corresponent al concurs amb intervenció 

de Jurat per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del projecte 
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bàsic i d’execució de la biblioteca pública, arxiu i urbanització dels espais lliures 

de l’antiga fàbrica de pintures d’Alella,  presentada per ...……....... (LEMA) ” 

  

Per tal de garantir l’anonimat, la identitat dels licitadors  es substituirà per un 

lema que haurà de constar tant en l’exterior del sobre com en la documentació 

inclosa.  

 

Haurà de contenir la documentació següent:  
 

1. Relació numerada de la documentació inclosa.  
 
DOCUMENTACIÓ ESCRITA: Els licitadors presentaran una memòria de la seva proposta 

que detallarà els continguts exposats a les clausules dels Plecs de condicions 

tècniques i administratives.  
 

Memòria general i de l’ordenació 

Memòria estructural i constructiva  

Solucions estructurals murs interiors i exteriors  

Solucions ambientals i sostenibles de la proposta 

Anàlisi de fases d’execució 

Justificar l’adequació del PEC de la proposta al Plec de condicions tècniques 

 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: Els licitadors presentaran els plànols necessaris per a la 

completa descripció de la seva proposta, que permeti verificar el compliment del 

programa funcional i la justificació dels costos del projecte, d’acord amb les clausules 

dels  Plec de condicions tècniques i administratives. 

 

4 pannells en suport rígid. DINA2 (420x594) 

Planta general ordenació de l’entorn   E 1/500 

Plantes generals edifici i espai públic E 1/200 

Plantes i seccions edifici E 1/200 
Alçats edifici i espai públic E 1/200 

Detalls constructius significatius  

Propostes ambientals i sostenibles   
Imatges interiors edifici 2 

Imatges exterior edifici 2 

Imatges representatives implantació urbana 1  
 

 

17)  CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA SEGONA FASE  

 

1. Els criteris de selecció que tindrà en compte el Jurat a l’hora de valorar les 

propostes presentades seran, en ordre decreixent, els que tot seguit s’indiquen: 
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1.- Idoneïtat de la solució arquitectònica; ordenació, 

implantació, volumetria, integració en la ciutat.  

Tractament dels espais lliures: espai lúdic exterior de la 
biblioteca, vegetació, pavimentació, mobiliari urbà...  

30 punts  

2.- Adaptació al pressupost d’obres d’execució del plec 

tècnic. Justificació pressupostària.  

30 punts  

3.- .- Resolució i compliment del programa funcional, 
claredat de l’organització dels diferents espais, accessos i 
circulacions, i optimització dels espais construïts. 

20 punts  

4.- Resolució dels sistemes d’instal·lacions, segons criteris 

d’eficàcia, d’economia d’inversió i de manteniment, de 

sostenibilitat, d’estalvi d’energia i de facilitat de 
manteniment  

10 punts  

5.- Resolució dels sistemes constructius i proposta de 

materials, segons criteris d’eficàcia, d’economia d’inversió i 
de manteniment, de sostenibilitat i de facilitat de 

manteniment.  

10 punts  

                                                                                  TOTAL: 100 punts  

 

 

18) EXAMEN I VALORACIÓ DELS PROJECTES 

 

1.  El Jurat procedirà, en acte públic, a l’obertura del sobre núm. 2, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament, a les 10 h del tercer dia hàbil a comptar a partir de l’endemà de 

l’obertura del sobre 1, (si és dissabte o festiu, es prorrogarà la proper dia hàbil 

següent). 

 

2. Posteriorment i en sessió privada s’estudiaran i valoraran les proposicions de 
conformitat amb els criteris de la clàusula 16.  

 
3. El Jurat emetrà un informe, signat pels seus membres, en què constarà el resultat 
de la puntuació obtinguda per cadascun dels projectes, identificats pel seu 

corresponent lema.  
 
4. Si en aplicació dels criteris d’adjudicació fixats en aquest plec cap dels licitadors no 

obté 50 punts o més, la licitació s’ha de declarar deserta.  

 

5. Així mateix, el Jurat podrà rebutjar les propostes presentades, i declarar desert el 

concurs, quan les solucions proposades no s’ajustin a les necessitats requerides en 

aplicació dels criteris esmentats. En aquest cas, la decisió del Jurat s’haurà de motivar 
degudament.  

 

6. El Jurat, en cas que es consideri necessari, podrà convocar als seleccionats per a 
respondre preguntes que aclarir qualsevol aspecte dels projectes. En tot cas es 
prendran les mesures necessàries per mantenir l’anonimat de les propostes.  
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19) ACTE PÚBLIC D’OBERTURA DEL SOBRE IDENTIFICATIU DEL LICITADOR 

 

1. El Jurat procedirà, en el dia que s’acordi i comuniqui als licitadors,  a donar lectura 
de la puntuació obtinguda per cada lema i seguidament procedirà a l’obertura del 

sobre que conté la identificació dels lemes, donant a conèixer públicament el 
guanyador del concurs. 

 

 

III.  ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DE PROJECTES I DEL CONTRACTE DE SERVEIS 

 

20) ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DE PROJECTES 

 

1. El Jurat farà una proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació respecte al 

guanyador del concurs a favor del participant que hagi obtingut la puntuació més 

elevada entre les dues parts del concurs, o en el seu cas, la de declarar desert el 

concurs.  

 

2. L’òrgan de contractació, d’acord amb la proposta d’adjudicació del Jurat, acordarà 
l’adjudicació del concurs al guanyador, en el termini especificat a l’article 161 del 

TRLCSP. Aquesta resolució haurà de ser motivada en el cas que no s’ajusti a la 

proposta d’adjudicació del Jurat  

 
3. La resolució es notificarà a tots els participants en el concurs, es publicarà en el 

perfil de contractant i en els diaris oficials que correspongui.  

 

 

21)  TITULARITAT I EXPLOTACIÓ DELS TREBALLS 

 

1. La proposta que resulti guanyadora del concurs i la documentació que la suporti, 
seran propietat única i exclusiva de l’Ajuntament d’Alella, a qui correspondran tots els 
drets d’explotació sobre els esmentats treballs, salvaguardant l’autoria del guanyador.  

 

2. En conseqüència el guanyador cedirà a l’Ajuntament d’Alella tots els drets 
d’explotació sobre els treball presentats, de tal manera que aquesta podrà prendre, 

reproduir, muntar, editar i, directament o mitjançant tercers, transformar i/o 

modificar la proposta guanyadora sense que aquesta cessió pugui suposar cap 
reclamació o retribució addicional per l’arquitecte o arquitectes autors de la mateixa.  

 

3. De la mateixa forma, els concursants, pel fet d’haver-se presentat al concurs 
cedeixen els drets d’explotació de les seves propostes a efectes de publicacions 

acadèmiques i institucionals, així com exposicions, salvaguardant la seva autoria.  

 

4. Els concursants es comprometen a no divulgar les seves propostes abans de la 
decisió del Jurat, i quan ho facin amb posterioritat, es comprometen a fer referència a 
l’Ajuntament d’Alella en qualsevol publicació.  
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22) ADJUDICACIÓ AL GUANYADOR DEL CONCURS LA REDACCIÓ DEL CONTRACTE 

DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 

1. L’Ajuntament d’Alella adjudicarà el contracte de serveis per a la redacció del 

projecte bàsic i d’execució  del projecte al guanyador del concurs d’acord amb l’article 

174 d) del TRLCSP.  
 

2. La contraprestació a percebre per la redacció dels projectes serà l’establerta en 
aquest plec de clàusules administratives, en total 172.000 euros IVA inclòs. 
 

3. L’adjudicació d’aquest contracte no implica necessàriament l’acceptació sense 

reserves de la proposta efectuada pel licitador. El treball de l’adjudicatari haurà 
d’adaptar-se i donar resposta als requeriments de caire funcional, tècnic i econòmic 

que requereixi l’Ajuntament d’Alella.  

 

4. El guanyador permetrà afegir determinats elements o solucions tècniques a la seva 

proposta, per tal d’ajustar-la més adequadament a les necessitats de l’Ajuntament 

d’Alella.  

 

5. Quan el guanyador del concurs no compleixi les condicions necessàries per a la 

redacció dels treballs, es podrà encarregar la seva realització al licitador que hagi 

obtingut la següent millor puntuació, sempre que sigui possible, abans de procedir a 

una nova convocatòria. En aquest cas haurà de sol·licitar prèviament la conformitat 

d’aquest licitador.  

 

 

23)  CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS 

 

1. En cas d’igualtat en la puntuació obtinguda per dues o més proposicions, el 

contracte s’adjudicarà d’acord amb l’article 174 d) del TRLCSP.  
 

 

24) GARANTIES 

 

1. Atès l’objecte d’aquest concurs no s’exigeix la constitució d’una garantia provisional 
de conformitat amb l’article 103 del TRLCSP. 

 
2. Ateses les característiques del contracte, conforme al previst per l’article 95 del 

TRLCSP, no s’exigeix garantia definitiva. 

 

 

IV EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

  

25) DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
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1. Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules dels 

plecs administratiu i tècnic particulars del contracte, els que resultin de la 

documentació contractual i la normativa aplicable. 
 
 

26) RÈGIM DE PAGAMENT   

 

El pagament del preu es farà prèvia presentació de la documentació establerta en 
aquest plec i de la corresponent factura, conformada i aprovada per l’òrgan 

competent: 
 

1r pagament:  40% del preu del contracte al lliurament de l’avantprojecte o projecte 
bàsic,  en la forma i termini establert en la disposició transitòria sisena del TRLCSP. 

 

2n pagament: 60 % del preu del contracte al lliurament del projecte executiu,  en la 

forma i termini establert en la disposició transitòria sisena del TRLCSP.  

 

  

27) REVISIÓ DE PREUS 

 

1. No s’admet la revisió de preus. 

 

 

28)  CAUSES DE RESOLUCIÓ 

 

1. És causa de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 308 de 

la LCSP, el fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 
contractar amb l’administració pública estipulades a l’article 60 de la LCSP o als plecs i 

bases durant l’execució del contracte quan, a criteri de l’Ajuntament, puguin derivar-
se perjudicis per a l’interès públic. 
 

2. L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa 
la clàusula següent, quant a esmena d’errors, indemnitzacions i responsabilitats. 

 
 

29) ESMENA D’ERRORS I RESPONSABILITATS EN EL CONTRACTE D’ELABORACIÓ DE 

PROJECTES D’OBRES 

 

1. Pel que fa a l’esmena d’errors i correcció de deficiències en l’elaboració d’un 
projecte d’obra, indemnitzacions i responsabilitat per defectes o errors del projecte, 

s’estarà al que estableixen els article 310, 311 i 312 del TRLCSP. 
 

 

30) TERMINI DE RECEPCIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 
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1. No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a 

comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte. Recepció que 

s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 

 
 

31) TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE 

 

1. Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les 

característiques i la naturalesa d’aquesta contractació d’acord amb la justificació que 

consta a l’expedient. 
 

 

32) CESSIÓ 

 

1. El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i les obligacions que 

neixin del contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament 

d’Alella, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP. 

 

 

33) SUBCONTRACTACIÓ 

 

1. No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la 

contractació. 

 
2. Excepcionalment i en base a les raons tècniques que consten a l’expedient, el 

contractista podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 30 % 

de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament 

d’Alella del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a 
l’article 227 del TRLCSP. 

 
 

34) CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ I PROPIETAT INTEL.LECTUAL 

 

1. D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 

confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 

2. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència.  

 

3. De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà 
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a 

confidencial. 

 
4. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té 

caràcter confidencial. 
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35) DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS 

 
1. Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de 
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal 

d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient d’aquesta 
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent. 
 

 

36) PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER L’ADJUDICATARI 

  

1. L’adjudicatari haurà de presentar els documents que se li requereixin en els termes 

previstos en la documentació contractual i en la seva oferta i, en particular, els 
certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, si escau, dins del termini de 10 dies hàbils 
comptadors des de l’endemà de la recepció del dit requeriment, llevat que els dits 
documents constin actualitzats al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 

o hagi autoritzat l’Ajuntament d’Alella per obtenir de forma directa la seva acreditació. 

 

2. Durant el mateix termini, caldrà que la documentació que acrediti la representació i 

les facultats del dit licitador –llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya -  es validi per Secretaria de l’Ajuntament d’Alella.  

 

 

37) FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

1. El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del 

TRLCSP. 

 

2. Atès que es  tractar d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari 

s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies 
hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 

 

3. En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 

 

 

38) OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS, FISCALS, DE PROTECCIÓ DE DADES 

PERSONALS, I MEDIAMBIENTALS DEL CONTRACTISTA 

 
1. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les 

persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció 
de dades personals, i en matèria mediambiental. 
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39)  ASSEGURANCES 

 

1. El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil per un import mínim de 500.000.- euros. 
 

 

40) PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

1. L’òrgan de contractació, de conformitat amb el que disposen els articles  210 i 211 

del TRLCSP, ostenta les prerrogatives següents: 
- interpretació del contracte. 

- resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 

- modificació del contracte per raons d’interès públic. 

- acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes. 

 

 

V  CLÀUSULES FINALS 

 

41) RECURSOS I JURISDICCIÓ 

 
1. L’òrgan de contractació resol les qüestions que sorgeixin respecte la interpretació, 

el compliment, la modificació i la resolució d'aquest contracte. Els seus acords posen 

fi a la via administrativa.  

 
2. Contra els anuncis, els plecs, altres documents contractuals, els acords 

d’adjudicació, i contra els actes de tràmit que decideixin directa o indirectament sobre 

l’adjudicació, o actes de tràmit que determinin la impossibilitat de continuar el 

procediment, o actes de tràmit que produeixin indefensió o perjudici irreparable als 
interessats, independentment de la immediata executivitat de l’acte impugnat, els 

interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de 
l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, de conformitat amb l’establert a la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

 

42) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

 

1. El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 

normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, 
les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre. 

 

2. En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
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l’Ajuntament d’Alella. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària 

tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, 

l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i 

informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o 
servei prestat. 
 

 
Alella, març 2012. 
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ANNEX 1 

 

Documentació tècnica 

 
Fitxers:  

 

01_mpgo_fàbrica-pintures 

02_pepphaa-precatàleg_fàbrica-pintures 

03_poum-catàleg_fàbrica-pintures 

04.1_poum-p.5.6-qualificació_ fàbrica -pintures 

04.2_poum-p.7.6-patrimoni_ fàbrica -pintures 

05_estudi-programació_ fàbrica -pintures 

06_avantprojecte-hpo_ fàbrica -pintures 

07_fotografies_ fàbrica -pintures 

08.1_cartogràfic_ fàbrica -pintures 

08.2_topogràfic_ fàbrica -pintures 
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ANNEX 2 

 

Declaració responsable 

  
 

............................................................, amb NIF núm. ................ en nom propi, 
(o en representació de l’empresa .......................en qualitat de ............... i segons 

escriptura pública autoritzada davant Notari.............. en data ............., protocol 

........../o document ........... núm..........., CIF núm..............., domiciliada a........... 
carrer................, núm............), assabentat/da de les condicions exigides per optar a 

la contractació relativa al concurs de projectes per a la selecció d’una proposta 

arquitectònica per a la redacció del Projecte bàsic i executiu de la biblioteca pública, 

arxiu i urbanització dels espais lliures de l’antiga fàbrica de pintures d’Alella, DECLARO 
RESPONSABLEMENT que l’empresa a la qual represento:  

 
a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, 
no es troba compresa ni l’empresa ni els seus administradors en cap de les 

circumstàncies de prohibició per contractar amb les Administracions Públiques 

enumerades a l’article 60 TRLCSP.  

 

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 

pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

c) Que la informació i documents aportats en els sobres 1 i 2 són de contingut 

absolutament cert.  

 

d) Que autoritzo l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans 
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin per 

procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte. 

  
e) Que compleix tota la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, i tots els 
requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a l’obertura, instal·lació i 

funcionament legal de l’empresa. 
  
 

Lloc, data, signatura i segell 
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ANNEX 3 

 

 

QUADRE DE TREBALLS REALITZATS DURANT ELS ÚLTIMS 10 ANYS 

 
 

NÚM. TIPOLOGIA FUNCIONAL 
DATA INICI 

OBRES 

DATA FINAL 

OBRES 

SUPERFíCIE 

CONSTRUÏDA 

PEM DEL 

PROJECTE 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

............................., amb DNI .............. actuant en nom propi o en representació de 

.......................... 

 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT la veracitat de la informació continguda en 

aquest full, i em comprometo a aportar la documentació acreditativa de la informació 

facilitada en cas que se’m requereixi pel Jurat o per l’Ajuntament d’Alella. 

 

 

Lloc, data, signatura i segell 
 

 


