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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE 
LICITACIÓ 

 
PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS (PLEC DE BASES)  
REGULADORES DEL CONCURS DE PROJECTES RESTRINGIT 
 

PASSATGE BESÒS 
 
 
 
 
 

A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: no superior a 90.000,00 EUROS 
(IVA exclòs), veure clàusula 2 del Present Plec 
 
A.1  
Treballs Import Licitació  
Primer premi: redacció de 
l’avantprojecte 

8.000,00 €, IVA exclòs 

Primes de participació per als 5 
seleccionats per a la Fase II 

4.000,00 €, IVA exclòs 

 
A.21 
Projecte Bàsic  

Import a concretar de 
conformitat a la clàusula 2 

del present document, si bé 
en el seu conjunt no serà 
superior a 62.000, IVA 

exclòs 

Projecte Executiu 
Direcció d’Obra d’Arquitecte i 
Certificat Final d’Obres 

 
B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 28.000,00 EUROS (IVA exclòs), que es 
correspon al següent desglossament:  
 

Primes de participació (participants Fase II no guanyadors: fins a un màxim de 
5): 4.000,00 €, IVA exclòs. 
 

                         
1  De conformitat amb l'art. 174.d TRLCSP, i allò que es determina a la clàusula 2.3 del present Plec de 
Bases, l'Òrgan de Contractació podrà adjudicar els serveis que es relacionen al punt A.2 del Quadre 
Resum ad supra als guanyadors del Concurs mitjançant Procediment Negociat sense publicitat. En el 
cas de realitzar-se el procediment negociat sense publicitat, es convidarà al guanyador del concurs a 
participar en les negociacions. El termini màxim durant el que es podrà fer ús d’aquestes opcions es 
fixa en 2 anys, a comptar des de la resolució del present procediment. Aquesta possibilitat no suposa 
cap dret pels guanyadors del concurs. 
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Contractació Avantprojecte: 8.000,00 €, IVA exclòs 
 
 
 

C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI:  
 
 
Treballs  

Termini a concretar 
de conformitat a la 

clàusula 3 del 
present document 

Projecte Bàsic 
Projecte Executiu 
Direcció d’Obra d’Arquitecte i 
Certificat Final d’Obres 

 
Atesa la naturalesa del contracte, els terminis poden no ser consecutius 
 
D.- VALORACIÓ DE TERMINIS: No 
  
E.- GARANTIA PROVISIONAL: no procedeix 
 
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5 % de l’import de l’avantprojecte i d’aquells 

treballs addicional que s’adjudiquin mitjançant procediment negociat 
sense publicitat 

 
G.- TERMINI DE GARANTIA: 2 anys, per resoldre qualsevol dubte i/o 

consulta 
 
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: Variants: no s’admeten.  
 
I.- REVISIÓ DE PREU: No 
 
J.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA: veure clàusula 8.1 del Plec 
 
K.- PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
ANNEXA. Sobre 1 i sobre 2 (Fase 1). 
 
Lloc: Consorci del Besòs 
Carrer Olímpic s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Sant Adrià de 
Besòs. 
Data:  19 de gener de 2015     
Hora: fins a les 12.00 hores   
 
L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES TÈCNIQUES ANÓNIMES (sobre núm. 3) I 
SOBRE CONTENIDOR DE LA IDENTITAT (sobre núm. 4): 
 
Lloc: Consorci del Besòs 
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Carrer Olímpic s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Sant Adrià de 
Besòs.
Data: 22 d’abril de 2015
Hora: fins a les 14.00 hores

M.- OBERTURA LEMES:

Lloc: Consorci del Besòs
Carrer Olímpic s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Sant Adrià de 
Besòs.
Data: 30 d‘abril  de 2015
Hora: a les 14.00 hores

N.- DESPESES DE PUBLICITAT: no procedeix

O.- PREMIS, PRIMES DE PARTICIPACIÓ i ALTRES:

Primer Premi: Contractació Avantprojecte per un valor de 8.000 €, IVA exclòs.

Primes de participació a la Fase II: 4.000 €, IVA exclòs, per cadascun dels 
participants seleccionats per presentar proposta a la Fase II i que efectivament 
presentin proposta adequada a les bases administratives i tècniques del 
Concurs.

Mencions: El Jurat podrà acordar l’emissió de quantes mencions estimi 
oportunes, sense que això suposi cap dret a percebre compensació econòmica.

P.- ALTRES INFORMACIONS: Amb la finalitat d’atendre i solucionar els dubtes 
i/o consultes dels interessats es posen a la seva disposició les següents adreces 
electròniques:

Consultes tècniques: j.calafi@consorcibesos.cat

Consultes jurídiques: j.canela@consorcibesos.cat
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS (BASES DEL CONCURS) 
CONCURS DE PROJECTES PROCEDIMENT RESTRINGIT 

PASSATGE BESÒS 
 

 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
1. L'objecte d'aquest Plec de clàusules particulars és l’establiment de les 
condicions que regiran l'adjudicació, per part del Consorci del Besòs, del Concurs 
de projectes restringit “Passatge Besòs” i dels possibles contractes de serveis 
que del mateix se’n poden derivar. 
 
2. El Consorci del Besòs està subjecte a les disposicions del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP) per a tractar-se d’una 
administració pública.  
 
3. El contracte té la consideració de contracte administratiu i queda subjecte al 
dret administratiu, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació 
annexada, i en tot allò no previst, per les disposicions del dret administratiu que 
resultin aplicables, i, en el seu defecte, per les normes del dret privat. 
 
4. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, 
adjudicació, efectes, compliment i extinció del Contracte, les parts es sotmetran a 
la jurisdicció contenciosa administrativa i competència dels jutjats i tribunals de la 
ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués 
correspondre’ls. 
 
5. El present Plec de clàusules particulars, els seus Annexes i el Plec de 
prescripcions tècniques revestiran caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al 
contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant 
del respectiu contracte. 
 
6. La presentació de la sol·licitud de participació implica l’acceptació 
incondicionada pels participants del contingut del present Plec i de la totalitat de 
la documentació que conforma la present licitació, sense cap salvetat o reserva. 
 
7. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es 
farà tenint en compte en primer lloc el Plec de clàusules particulars i les 
prescripcions tècniques, que prevaldran sobre qualsevol altra norma. 
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El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres 
documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de 
la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 
 
8. No és necessària inscripció prèvia. Serà suficient per participar en el concurs 
la presentació de la documentació requerida en el present Plec. 
 
9. El participants seleccionats per a la presentació de les propostes a la Fase II 
hauran de tenir present que aquesta Fase II es regeix pel principi d’anonimat. En 
conseqüència les propostes tècniques hauran de vetllar pel manteniment de 
l’anonimat de les mateixes, sense que pugui constar cap tipus d’element o 
informació que permeti la identificació (adreces, telèfons, adreces electròniques, 
signatures, noms, etc.) de l’ofertant a l’exterior dels sobres, ni a l’interior de la 
proposta tècnica.  Així mateix es considerarà trencat l’anonimat en el cas que 
qualsevol ofertant rebel·li la seva identitat abans de que es faci pública la decisió 
del Jurat. 
 
La ruptura de l’anonimat a la Fase II suposarà l’automàtica exclusió del 
participant en el present Concurs, que continuarà amb les ofertes restants. 
 
CLÀUSULA 2.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL 
CONTRACTE 
 
1. El pressupost de licitació previst al projecte ascendeix a la quantitat de 
28.000,00 €, IVA exclòs, tal com consta expressat a l’apartat B del Quadre-
Resum de característiques.  
 
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons 
els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de 
l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol tipus, no incloent l’Impost sobre el 
Valor Afegit. 
 
Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions 
econòmiques, relatives al Pressupost de Licitació, que es deriven per l’entitat 
contractant del compliment del contracte al que es refereix el present Plec, fins a 
la seva conclusió. 
 
2. El Valor Estimat del contracte, que inclou el valor de totes les opcions previstes, 
no serà superior a 90.000 €, IVA exclòs. 
 
El Valor Estimat del Contracte s’obté de la suma entre el Pressupost de Licitació 
(apartat A1 del Quadre Resum) i els imports dels treballs descrits a l’apartat A2 
del Quadre Resum del present Plec, treballs que el Consorci del Besòs  podrà 
contractar, en un moment posterior i si ho considera oportú, de conformitat a allò 
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previst a l’art. 174.d) del TRLCSP i allò que es determina a la clàusula 2.3 del 
present Plec de Bases. 
 
L’adjudicatari tindrà dret a percebre les quantitats corresponents als treballs 
realment executats, i en la forma prevista en el corresponent contracte, i que hagin 
estat sol·licitades pel Consorci del Besòs. 
 
 
3. Els treballs que es relacionen a continuació podran ser adjudicats per l’Òrgan 
de Contractació, de conformitat al punt 2 anterior d’aquesta clàusula, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat: 
 
 

Projecte Bàsic Import a concretar 
de conformitat a la 

clàusula 2.3 del 
present document 

Projecte Executiu 
Direcció d’Obra d’Arquitecte i 
Certificat Final d’Obres 

 
Excepte la contractació de l’avantprojecte, les altres  possibilitats en cap 
cas es configuren com un dret del guanyador a ser adjudicatari dels 
referits serveis, sinó com a meres opcions que es reserva l’òrgan de 
contractació en el supòsit de rebre l’encàrrec de desenvolupar l’actuació 
concreta i es consideri adient continuar amb el mateix equip tècnic. 
 
Als efectes de determinar el preu concret dels serveis que es puguin contractar en 
un futur, i atès que no es compte amb les dades suficients relatives a l’actuació, 
l’import màxim de cadascun dels conceptes i serveis es concretarà  aplicant els 
criteris utilitzats habitualment pel Consorci del Besòs a partir del PEM previst per 
l’actuació, i que seran objecte de negociació en el procediment de contractació 
corresponent, en el seu cas. 
  
L’import d’aquests serveis no podrà superar la diferència entre Valor Estimat de 
Contracte i Pressupost de Licitació establerts en el present Plec, és a dir, 
62.000,00 euros, IVA exclòs. 
 
El Consorci del Besòs es reserva l’opció d’introduir elements addicionals o 
modificacions puntuals a l’àmbit d’actuació de la proposta guanyadora. 
 
CLÀUSULA 3.- TERMINI DEL CONTRACTE 
 
El termini per a dur a terme els treballs de redacció objecte de contractació es 
concretarà, en el seu cas, al procediment negociat posterior. 
 
CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS 
LICITADORS 
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El present procediment es realitzarà mitjançant la tramitació d’un concurs 
restringit. Es tramitarà mitjançant les normes especials aplicables als concursos 
de projectes, d’acord amb el TRLCSP i el que disposa el present Plec.  
 
Els possibles treballs posteriors (contractes de serveis) es podran adjudicar  
mitjançant procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que estableix 
l’article 174.d del TRLCSP, i allò que es determina a la clàusula 2.3 del present 
Plec de Bases. 
 
El guanyador del concurs serà la proposta seleccionada com a guanyadora per 
l’Òrgan de Contractació, a proposta del Jurat del Concurs, d’entre els participants 
seleccionats a presentar proposta (Fase II), d’acord amb els criteris d’adjudicació 
establerts al present Plec i especificats a l’Annex 2.b del present document. 
 
NECESSITATS ADMINISTRATIVES: Les necessitats que el Consorci del Besòs 
tracta de satisfer mitjançant aquest Contracte són les que a continuació es 
determinen: L’objecte del present concurs és seleccionar una proposta que millori 
el pas soterrat existent sota la via del tren que comunica l’Avinguda de la Platja 
amb el mar, amb el tramvia i amb l’àmbit de ‘antiga central tèrmica del Besòs, a 
Sant Adrià de Besòs. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILTARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la 
publicació de l'anunci de licitació, els interessats podran adquirir gratuïtament, a 
través del Perfil de Contractant a la pàgina web www.consorcibesos.cat, la 
següent documentació: 
 
- Anunci (anunci_concurspassatge.pdf) 
- Aquest Plec de Clàusules Particulars, (plec de Clausules Particulars.pdf) 
- Plec de Prescripcions Tècniques. (plec de prescripcions tecniques.pdf) 
 
Als ofertants seleccionats per participar a la Fase II se’ls hi facilitarà la 
documentació necessària per a desenvolupar els treballs:  
Responsable del contracte: 
 
Es designen com a responsable del contracte, a qui correspondrà supervisar 
l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de 
l’àmbit de les facultats que se li atribueixin: el Director de Serveis Tècnics del 
Consorci del Besòs. 
 
 
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 
 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de 
l’entitat a la pàgina web www.consorcibesos.cat i al Butlletí Oficial de la Província. 
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CLÀUSULA 6.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS 
LICITADORS 
 
Estan facultats per contractar amb el Consorci del Besòs les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord 
amb el que estableix l’article 54 del TRLCSP, que no estiguin incloses en cap de 
les prohibicions de contractar que es recullen a l’article 60 de la referida Llei i que 
acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
exigida a la clàusula 8 del present Plec de Prescripcions Particulars. 
 
Per a les empreses no comunitàries, comunitàries i unions d'empresaris, s'estarà 
al que disposen els articles 55, 58 i 59 del TRLCSP, respectivament. 
El Consorci del Besòs pot contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que 
es constitueixin temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, 
a la fase de licitació, mitjançant l’aportació d’un document privat en el que es 
manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els noms i circumstàncies 
dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells i designant un 
representant o apoderat únic amb poders bastants per exercitar els drets i complir 
les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens 
perjudici de l’existència de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el 
compromís de constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris. No serà 
necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. 
 
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant el Consorci del 
Besòs.  
 
No obstant el què s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la 
present licitació les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les 
especificacions tècniques relatives al contracte, si aquesta participació pogués 
provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi 
en relació a la resta de les empreses licitadores. 
 
Les persones jurídiques només podran ser objecte d’adjudicació de contractes 
que les seves prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o 
àmbit d’activitat que d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi 
siguin pròpies. 
 
 
 
CLÀUSULA 7- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES 
SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ (Fase I) i OFERTES/PROPOSTES (Fase 
II) 
 
1. Les sol·licituds de participació i les propostes al present procediment, 
acompanyades de la documentació exigida en les clàusules d’aquest Plec,  han 
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de presentar-se a les dependències del Consorci del Besòs fins el dia i hora que 
s'indiqui al present document i l’anunci o enviar per correu dins del termini 
d’admissió.  
 
2. Les sol·licituds/propostes presentades fora de termini establert a l’anunci de 
licitació no seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstància. 
 
3. En relació de la Fase I: Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de 
presentar llurs sol·licituds/propostes un domicili, telèfon, correu electrònic i 
persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en general es derivin 
del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. El 
Consorci del Besòs realitzarà les comunicacions via correu electrònic.  
 
El sistema de comunicació amb els licitadors serà viacorreu electrònic, en 
conseqüència resulta requisit indispensable facilitar una adreça de correu 
electrònic per tal de poder realitzar les comunicacions escaients. 
 
En relació a la Fase II: veure clàusula 12.1 del present document (Fase anònima, 
a excepció del contingut del sobre número 4) 
 
4. En cas que les sol·licituds/propostes es trametin per correu dintre de termini, 
els licitadors hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a 
l’Oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades en l’anunci i anunciar-
les a l’entitat mitjançant telegrama o correu electrònic 
(j.canela@consorcibesos.cat) que l’entitat haurà de rebre dintre del mateix 
termini. L’anunci a l’entitat per correu electrònic només serà vàlid si existeix 
constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre 
de les comunicacions i si identifica fidedignament al remitent i al destinatari. 
Sense la concurrència d’aquests requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda 
per l’entitat amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci. En cas que després 
de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de les 
sol·licituds/propostes no s’hagués rebut a l’entitat la proposició enviada per 
correu, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
5. Els licitadors (autor del projecte) hauran de presentar les seves 
sol·licituds/propostes d’acord amb allò previst al present Plec. 
 
Cada licitador (autor del projecte) no podrà presentar més d’una 
sol·licitud/proposta. Tampoc en podrà subscriure cap de forma conjunta amb 
altres licitadors si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes 
agrupacions. La infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la 
no admissió de totes les sol·licituds/propostes que hagi presentat. En el cas que 
l’autor del projecte no sigui el licitador, caldrà que aquest (autor del projecte) signi 
la documentació presentada conjuntament amb el licitador.  
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6. Les propostes tindran una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data 
d'obertura de les proposicions. 
 
CLÀUSULA 8.- CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ. 
FASE I. 
 
1. La sol·licitud de participació consta de dos sobres tancats (sobre número 1 i 
sobre numero 2), identificats en el seu exterior amb indicació del contracte a que 
s’acudeix, el nom i cognoms o raó social de l’empresa interessada, número de 
telèfon i de fax i direcció de correu electrònic, així com la data i la signatura de 
l’interessat o persona que la representa. Els sobres hauran de contenir la 
documentació que es detalla en els següents apartats. 
 
2.- Sobre núm. 1 de la Fase I.Documentació General (tancat) 
 
Haurà de tenir el següent títol:“SOBRE Nº 1 Sol·licitud de participació i 
documentació general del Concurs de projectes restringit “Passatge Besòs” 
 
El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, 
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la 
legalització i legitimació. En el cas de documents administratius podran ésser 
presentats els originals, còpia o fotocòpia degudament compulsades. Es permet 
presentar fotocopia simple de tota la documentació del sobre número 1, a 
excepció dels documents sol·licitats a la clàusula 8.2.3 del present document, així 
com la 8.2.1.e per les empreses estrangeres. 
 
No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals 
concorri algunes de les circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP sobre 
prohibicions de contractar. 
 
2.1. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 

 
a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà 

obligatòria la presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document 
que el substitueixi, i del número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest 
no consti en el referit DNI (es pot presentar fotocopia simple) 

 
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de la 

escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en 
el Registre Mercantil i/o inscripció a altres registres de societats professionals 
que correspongui, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació 
que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es 
realitzarà mitjançant l’aportació de l'escriptura o document de constitució, de 
modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes reguladores 
de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial 
corresponent (es pot presentar fotocopia simple) 
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c) Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, 

cal aportar (es pot presentar fotocopia simple): 
 

c.1.) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 
corresponent. 
c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 

 
d) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la 

Comunitat Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, 
s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres procedents d’acord 
amb la legislació de l’estat on estan establerts, o mitjançant la presentació 
d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin 
reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació (es 
pot presentar fotocopia simple).  

 
e) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat 

anterior s'ha d'acreditar mitjançant informe de la Missió Diplomàtica 
Permanent d’Espanya en l’estat corresponent o de la Oficina Consular en 
l’àmbit territorial de la qual, radiqui el domicili de l’empresa, en els termes que 
disposen els articles 72.3 i 54.1 del TRLCSP. Es prescindirà de l’informe 
sobre reciprocitat en relació amb les empreses d’Estats signataris de l’Acord 
sobre Contractació Pública de la Organització Mundial de Comerç. 

 
f)  Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o 

agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense 
que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat 
l'adjudicació al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades 
solidàriament davant el Consorci del Besòs. 

 
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels 
seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i 
solvència, essent obligatori indicar en document separat els noms i 
circumstàncies dels qui la subscriuen, el percentatge de participació de 
cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb facultats 
suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin 
del Contracte fins la seva extinció. 

 
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es 
constitueixi temporalment no podrà concórrer individualment en el mateix 
procediment o figurar en més d’una agrupació o unió d’empresaris. 

 

IMPORTANT: Aquesta documentació, a excepció de la indicada a les lletres e) i 
f), es substituirà per una declaració responsable del concursant, d’acord amb el 
model que s’adjunta la present Plec com a Annex  núm. 1 en la que manifesti 
que compleix les condicions exigides per contractar i detallant l’existència de la 
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documentació requerida, que haurà d’anar amb firma legitimada per Notari o bé 
mitjançant una declaració davant Notari o organisme professional qualifica 
(Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o altres similars). En aquest cas, els 
participants que siguin seleccionats per la Fase II hauran d’aportar la 
documentació requerida en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la 
notificació de la invitació a presentar les seves propostes. 

En tot cas, caldrà presentar fotocòpia simple de la targeta CIF i/o DNI del 
participant. 
 
2.2. Declaracions responsables i documentació addicional: 

 
a) Acreditació de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar amb 

l'Administració assenyalades a l’article 60 del TRLCSP, la qual es pot realitzar 
mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els 
casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per autoritat 
competent podrà ser substituït per una declaració responsable 
atorgada davant organisme professional qualificat (Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, o altres similars), autoritat administrativa o notari públic. 
Aquesta declaració haurà de contenir expressament el fet de trobar-se al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents. Quan es tracti d'una empresa 
pertanyent a un Estat membre de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui 
prevista a la legislació de l'Estat respectiu, aquesta certificació es podrà també 
substituir per una declaració responsable atorgada davant una autoritat judicial. 

 
b) Declaració responsable de no haver estat adjudicatària o haver participat en 

l’elaboració de les especificitats tècniques o en els documents preparatoris del 
contracte, ni ésser empresa vinculada a elles en el sentit que estableix el 
TRLCSP. 

 
c) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres: En cas d’empreses 

estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o 
indirectament es derivessin del Contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense 
perjudici de la submissió a arbitratge prevista al Contracte tipus  

 
d) Declaració addicional: Declaració responsable realitzada per l’ofertant a la que 

declari que es coneixedor que la diferencia entre el Pressupost de licitació i el 
Valor Estimat del Contracte consisteix en el conjunt de treballs de redacció i/o 
Direcció d’Obra que el Consorci del Besòs es reserva com a opció de 
concretar en un moment posterior, de conformitat a allò previst a l’art. 174.d 
TRLCSP, manifestant que coneix que aquestes opcions en cap cas es 
configuren com un dret del guanyador, sinó com a una opció que es reserva 
l’entitat contractant de continuar els treballs en cas que rebi l’encàrrec de 
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desenvolupar l’actuació i es consideri adient continuar amb el mateix equip 
tècnic. 

 
 
e) Documentació contractual: Declaració responsable per part del licitador 

d’acceptació de la documentació esmentada al present Plec i conforme a la 
qual tindrà caràcter contractual. 

IMPORTANT: Aquestes declaracions responsables, a excepció de la indicada a 
la lletra c), es realitzaran de conformitat amb model que s’adjunta al present Plec 
com a Annex  núm. 1, que haurà d’anar amb firma legitimada per Notari o bé 
mitjançant una declaració davant Notari o organisme professional qualificat 
(Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o altres similars). 
 
2.3. La solvència tècnica del concursant s’haurà d’acreditar pels mitjans següents: 
 
Acreditar que l’autor de projecte té la titulació habilitant escaient: arquitecte o 
titulat competent. S’haurà d’aportar qualsevol document que ho permeti acreditar i 
declaració manifestant que a la data de presentació de la present documentació 
no incorre en cap circumstància que li impedeixi l’exercici la seva professió 
(document original, còpia compulsada, certificat col·legiació ó similar, no 
s’acceptaran fotocòpies). 
 
 
3.- Sobre núm. 2 de la FASE I. Criteris Avaluables. Solvència.(tancat) 
 
Títol:. - Haurà de tenir el següent títol “SOBRE Nº DOS: criteris de solvència 
avaluables del Concurs de projectes restringit Passatge Besòs”, que haurà 
d’ajustar-se a les indicacions assenyalades, i s’haurà d’omplir respectant les 
dimensions màximes a cada apartat, el tipus de lletra Arial 11, podent incloure 
imatges o formats diferents. 
 
El contingut del sobre número 2 serà: 
 
(Tres fulls DINA 4, a una cara, grandària del text 11 punts) 
 

- Full 1: curriculum vitae, de l’arquitecte/s, o titulats competents autor/s 
del projecte, i relació dels col·laboradors o altres membres de 
l’equip, amb identificació de les seves titulacions, amb competència 
sobre la matèria, i trets curriculars més destacats de cadascun. 

- Full 2: Imatge/s d’un planejament, projecte, treball o obra, que sigui 
rellevant pel tema objecte del concurs i del que sigui autor 
l’arquitecte/s o titular competent designat al Full 1 com autor del 
Projecte. 

- Full 3: Catàleg de projectes realitzats que mostrin la capacitat i 
habilitat pel disseny d’espais d’interrelació/transició d’àmbits 
urbans. 
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Els elements objecte de valoració seran aquells previstos a la clàusula 10 i Annex 
2.A del present Plec. 
   
Per a ser tinguda en compte la referida documentació haurà d’estar subscrita en 
la seva totalitat pel sol·licitant. Així mateix, el sol·licitant declararà sota la seva 
responsabilitat ésser certes totes les dades aportades, reservant-se Consorci del 
Besòs, la facultat de comprovar en qualsevol moment la seva veracitat. La 
falsedat o inexactitud de les dades provocarà la desestimació de la sol·licitud, així 
com l’exigència de les responsabilitats i indemnitzacions que de l’esmentat fet es 
derivin.  
 
Els criteris de solvència objecte de valoració seran valorats d’acord amb 
allò que s’estableix a l’annex núm. 2.A del present Plec de Clàusules 
Particulars. 
 
CLÀUSULA 9.- QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL I 
SELECCIÓ D’EMPRESES CONVIDADES A PRESENTAR OFERTES. FASE 
I. 
 
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, el Jurat del 
procediment, assistit per una Comissió Tècnica, procedirà a la validació de la 
documentació general continguda en el sobre número 1, així com a constatar la 
documentació aportada en el sobre número 2 presentats pels sol·licitants. Si 
observessin defectes materials en la documentació, es notificarà per fax o correu 
electrònic a l’interessat corresponent, deixant constància de dita notificació en 
l’expedient, atorgant-se un termini no superior a tres dies hàbils per a la seva 
esmena. No obstant, si la documentació d’algun interessat tingués defectes o 
deficiències materials no esmenables, no serà admès al procediment de 
selecció, procedint-se a la seva exclusió. 
 
Al marge de l’esmena a què es refereix el paràgraf anterior, el Jurat del 
procediment a efectes de completar l’acreditació de la solvència dels sol·licitants, 
podrà recavar d’aquests els aclariments que estimi adients sobre les 
certificacions i documents presentats, així com requerir-los per a la presentació 
d’altres documents complementaris, requeriment que haurà d’esser complimentat 
en el termini màxim de cinc dies naturals i sempre abans de la declaració 
d’admissió de les sol·licituds de participació. 
 
2. El Jurat del procediment, un cop qualificada la documentació i realitzades les 
esmenes i, si s’escau, aportats els aclariments o documents complementaris 
requerits, o transcorregut el termini que s’hagués atorgat a tal efecte, desprès de 
sol·licitar els informes tècnics que estimi oportuns, elevarà a l’òrgan de 
contractació la proposta raonada de selecció de sol·licitants a convidar a la Fase 
II. 
 



 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

A la vista de la proposta del Jurat, l’òrgan de contractació seleccionarà els 
sol·licitants que passaran a la Fase II i que seran convidats formalment per tal que 
presentin ofertes en el termini previst i d’acord amb la forma i documentació 
exigida en el present plec. 
 
El nombre d’interessats als quals es convidarà formalment a presentar oferta a la 
Fase 2 serà, com a màxim de cinc, sempre que això sigui possible. Quan el 
número de candidats que compleixin els criteris de selecció sigui inferior a cinc, 
l’òrgan de contractació, si ho considera oportú, podrà continuar el procediment 
amb els candidats que reuneixin les condicions exigides. En cap cas es podrà 
convidar a empresaris que no hagin sol·licitat participar en el procediment, o a 
candidats que no reuneixin les condicions exigides en el present Plec. 
 
CLÀUSULA 10.-  VALORACIÓ DELS REQUISITS DE SOLVÈNCIA. FASE I. 
 
Per a la selecció dels sol·licitants als que es convidarà a la Fase II i, per tant, a 
presentar la corresponent oferta es tindran en compte els criteris previstos a 
l’Annex 2.A.  

 
CLÀUSULA 11.- INTERESSATS SELECCIONATS. SESSIÓ INFORMATIVA. 
TERMINI I PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS. FASE II 
 
1. L’òrgan de contractació convidarà als interessats seleccionats per la Fase II 
simultàniament i per escrit, per a que presentin les seves ofertes en el termini 
previst al punt L) del Quadre Resum del present Plec. 
 
Les ofertes presentades fora de termini establert no seran admeses sota cap 
concepte ni en cap circumstància. 
 
2. Sessió informativa: El Consorci del Besòs convocarà als cinc participants 
seleccionats a una sessió informativa, amb la finalitat d’exposar en que consistirà 
la segona Fase del concurs i informar sobre quina és la documentació que haurà 
de contenir les propostes que presentaran els participants. 
 
En aquest sentit, en cap cas es podrà sol·licitar informació per part del 
Consorci del Besòs ni facilitar informació per part dels participants, que 
pogués permetre identificar l’autoria de les propostes que es presentaran, 
fet que seria motiu d’exclusió.  
 
3. Els empresaris seleccionats hauran de presentar dos (2) sobres: 
 
Sobre núm. 3 de la Fase II.  
Títol: “Concurs de projectes restringit, amb intervenció de jurat Passatge Besòs” i 
lema. Qualsevol dada, informació o grafisme que permeti identificar l’autoria serà 
motiu d’exclusió, ja consti a l’exterior del sobre o al seu interior. Sobre blanc, 
opac i lletra Arial 11. 
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Sobre núm. 4. de la Fase II. 
 Títol “Identificació del/s participant/s. “Concurs de projectes restringit, amb 
intervenció de jurat, Passatge Besòs” i lema. Qualsevol dada, informació o 
grafisme que permeti identificar l’autoria i que consti a l’exterior del sobre, o que 
es vegi a través del mateix, serà motiu d’exclusió.  
Sobre/ blanc, opac i lletra Arial 11. 
 
Ambdós sobres hauran de ser de color blanc, opacs, estar tancats i 
identificats (identificats: indicació del Concurs en el que es participa), 
referència al sobre de que es tracti fent referència explicita al lema (Sobre 3 i 4).  
 
4. Les proposicions es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus 
d’impressió mecànica o informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni 
amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les 
condicions per valorar l'oferta. 
 
CLÀUSULA 12.-  CONTINGUT DE LES OFERTES PER PART DE LES 
EMPRESES SELECCIONADES. FASE II. 
 
1. Segons s’ha indicat, les ofertes constaran de dos sobres tancats (sobre 
número 3 i sobre numero 4),sense que consti cap element que permeti identificar 
a l’ofertant (amb excepció del contingut del sobre número 4). 
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió 
mecànica o informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les 
condicions per valorar l'oferta.  
 
2.- Sobre núm. 3 (tancat) de la FASE II. Proposta Tècnica 
 
Títol: Proposta tècnica - Concurs de projectes restringit, amb intervenció de 
jurat Passatge Besòs ). i lema. 
 Qualsevol dada, informació o grafisme que permeti identificar l’autoria serà motiu 
d’exclusió, ja consti a l’exterior del sobre o al seu interior. Sobre blanc, opac, i 
lletra Arial 11. 
 
 
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 3, i que es relaciona 
a continuació, hauran d’estar elaborats per l’autor.  
 
De conformitat a la clàusula 8.1 s’haurà de fer constar, en full independent, el 
contingut del sobre, enunciat numèricament.  
 
El contingut del sobre núm. 3 haurà de ser el següent: 
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a.  Panells: es presentaran Dos (2) panells format DIN-A2 (420x594) mm) en 
posició vertical, muntats en taulers lleugers de cartró ploma, que inclouran la 
documentació gràfica i escrita necessària per a la definició de la proposta. Els 
plànols es representaran a escala definida i d’ús comú i s’inclourà escala 
gràfica. S’admetran icnografies, textos, perspectives o qualsevol altra 
expressió gràfica que expliqui la proposta, així com fotografies de maquetes 
(però no maquetes) i no s’acceptarà més documentació addicional que la 
indicada als punts següents. En els panells haurà de constar el lema (a 
efectes d’identificació dels mateixos). 

 
b. Documentació en CD i/o llapis de memòria: s’adjuntarà un CD CD i/o llapis de 
memòria amb la següent informació: 
 

- Reproducció dels panells en un arxiu .pdf de cada un d’ells. Els arxius es 
nombraran amb el seu lema, seguit del número d’ordre del panell i tindran una 
mida corresponent a DIN-A2 (420x594), amb una resolució mínima de 300 dpi. 
 
- Reducció dels panells en DIN-A4 (297x210mm): aquest arxius s’usaran, per 
un costat, per a possibles publicacions, i per un altre, per a compilar un CD que 
contingui totes les propostes i pugui ser repartit a tots els membres del Jurat 
amb anterioritat a les seves deliberacions, pel seu estudi detallat. 
 
- Reproducció de la presentació en powerpoint que s’indica a la lletra c) 
següent en arxiu.pdf i un pes màxim de 10 Mb.  
 
Aquest arxiu s’utilitzarà per a compilar un CD que contingui totes les propostes 
i pugui ser repartit a tots els membres del Jurat amb anterioritat a les seves 
deliberacions, pel seu estudi detallat. 
 
Es tindrà cura de no introduir el CD en el sobre d’identificació, donat que si es 
fa així no seria obert, per comprometre la garantia d’anonimat del concursant. 
La presentació del CD dins del sobre d’identificació implicarà que el Jurat no 
disposarà de la documentació gràfica continguda en ell. 

 
Format de presentació: El CD incorporarà el lema (a efectes 
d’identificació dels mateixos), tant a la superfície del CD com, en el seu cas, 
a la caràtula. 

 
c.  CD i/o llapis de memòria de  divulgació en presentació powerpoint  (.ppt obert) 

de reproducció automàtica, sense so, amb una durada màxima de 2 
minuts, i un pes màxim de 10 Mb, i en .pdf, amb indicació del lema. Aquest 
document serà difós via internet.  
 
El document no podrà contenir cap element que identifiqui a l’ofertant. Tindrà 
com a funció explicar la seva proposta, tenint en compte que anirà dirigit a un 
públic no especialitzat. 
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Les ofertes seran valorades d’acord amb els criteris de valoració que 
s’estableix a l’annex núm. 2.B del present Plec. 
 
3.- Sobre núm. 4 (tancat) de la FASE II. 
Títol: “Identificació del/s participant/s. “Concurs de projectes restringit, amb 
intervenció de jurat, Passatge Besòs” i lema. 
Qualsevol dada, informació o grafisme que permeti identificar l’autoria i que 
consti a l’exterior del sobre, o que es vegi a través del mateix, serà motiu 
d’exclusió. Sobre, opac, i lletra Arial 11. 
 
Contingut: 
Aquest sobre contindrà la identificació i dades de contacte del redactor o equip 
redactor de la proposta, tant dels autors com de col·laboradors, havent de quedar 
clarament diferenciats. Aquesta informació sobre la identificació constarà a 
l’interior del sobre, únicament podent constar a l’exterior el lema. 
 
CLÀUSULA 13.- PROCEDIMENT PER A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
DEL CONCURS. FASE II. 
 
13.2.- PROCEDIMENT D’ESTUDI, PRESA DE DECISIONS I PUNTUACIÓ 
 
1. Les propostes tècniques quedaran disponibles per al seu anàlisi per part dels 
membres del Jurat. 
2. Als efectes de la valoració de les propostes, el Jurat estarà assistit per la 
Comissió Tècnica. 
3. Entre el primer i el setè dia, es procedirà a una reunió de la Comissió Tècnica, 
en el local on estiguin exposats els panells rebuts, per a procedir a l’anàlisi de les 
propostes i proposar al Jurat l’admissió o no admissió de les propostes 
tècniques. 
4. El Jurat valorarà les propostes d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts 
a l’annex 2.B del present Plec, assistit per la Comissió Tècnica. En base a 
aquests criteris, el Jurat decidirà el sistema de valoració. Les decisions del Jurat 
es prendran per majoria absoluta. En cas d’empat es procedirà a una nova 
votació i, únicament, en cas de dos (2) votacions amb resultat d’empat decidirà el 
vot de qualitat del president. En tot cas les discussions i decisions es basaran en 
el criteris indicats a l’annex 2.B del present Plec, i els resultats del procediment de 
participació ciutadana. 
5. Un cop finalitzat l’anàlisi per part del Jurat es procedirà a convocar dia i hora 
per a procedir, en Acte Públic, a l’obertura del sobre número 4. 
 
CLÀUSULA 14.- COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DEL JURAT I DE LA 
COMISSIÓ TÈCNICA.  
 
14.1.- Jurat 
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a) Composició del Jurat: 
 
President: Marcel Smets, director científic de “l’Institut de la Ville en Moviment” 
(IVM). 
Vicepresident: Antoni Alarcon i Puerto, Gerent del Consorci del Besòs.  
Vocal: Esteve Bonell, Arquitecte designat pel Col•legi d’Arquitectes de Catalunya. 
Vocal: Bernd Vlay, director de Studio ovlay, i Secretari general Europan Austria.  
Vocal: Willy Muller, CEO, de Barcelona Regional, Agencia Metropolitana 
d’Infraestructures. 
Vocal: Ramon Torra i Xicoy. Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Vocal: Joan Llort Corbella, Gerent adjunt d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona. 
Vocal: Glòria Viladrich. Capa de Territori de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
Vocal: Miquel Roig Roch, director adjunt d'Acció Territorial i Habitatge de 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
Vocal: Marta Bunyesch, Directora de l'àrea de territori al 'Ajuntament de Montcada 
i Reixac 
Vocal: Joaquim Calafí Rius, Director de l’àrea de Serveis tècnics del Consorci del 
Besòs. 
Vocal: Manolo Ruizsanchez , representants de la Junta de govern del COAC 
Vocal: un representat de l’empresa ADIF.  
 
Secretari:  Director de l’àrea de serveis generals del Consorci de Besòs.  
 
Els membres del Jurat anomenats per la seva representació podran ser substituïts 
per aquella persona que ocupi el càrrec en el moment de constitució del Jurat o 
per aquella en qui delegui. 
 
Actuen com a membres amb qualificació específica equivalent a la sol·licitada 
als participants (arquitecte) els següents membres del Jurats: 
 
President: Marcel Smets, director científic de “l’Institut de la Ville en Moviment” 
(IVM). 
Vocal: Bernd Vlay, director de Studio ovlay, i Secretari general Europan Austria.  
Vocal: Willy Muller, CEO, de Barcelona Regional, Agencia Metropolitana 
d’Infraestructures. 
Vocal: Ramon Torra i Xicoy. Director de servei de l’espai públic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
Vocal: Joaquim Calafí i Rius, Directors de l’àrea de Serveis tècnics del Consorci 
del Besòs. 
Vocal: Joan Llort Corbella. Gerent adjunt d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona. 
Vocal:Glòria Viladrich. Capa de Territori de l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs.  
Vocal: Miquel Roig Roch, director adjunt d'Acció Territorial i Habitatge de 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
Vocal: Marta Bunyesch, Directora de l'àrea de territori a l'Ajuntament de Montcada 
i Reixac 
Vocal: Manolo Ruizsanchez, representants de la Junta de govern del COAC 
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b) Funcionament del Jurat: 
 
El Jurat es constituirà per la compareixença de dos terços dels seus membres en 
primera convocatòria o la meitat més un en segona convocatòria. Les decisions 
del Jurat es prendran per majoria absoluta, i en base al criteris establerts al 
present Plec de Condicions Particulars i a les propostes presentades. El Jurat 
tindrà plena autonomia i els seus membres gaudiran d’absoluta independència.  
 
Els membres del jurat tindran l’obligació de guardar secret sobre les 
deliberacions/decisions realitzades pel Jurat fins al moment d’obertura dels 
lemes.  
 
Abans dels 40 dies següents a la finalització del termini per a la recepció de la 
totalitat de les propostes, incloses les enviades per correu, haurà de quedar 
redactada l’acta de la resolució del Jurat, que contindrà el dictamen raonat que el 
fonamenti podent cada membre fer constar per separat les raons del seu vot. En 
cas que no resulti possible complir amb aquest termini, aquest podrà ser objecte 
d’ampliació, la qual s’anunciarà al Perfil del Contractant del Consorci del Besòs, 
atorgant-se una ampliació de termini. 
 
Les funcions del Jurat seran: 
 

- Anàlisi de la documentació i l’admissió definitiva dels treballs. 
- Proposta raonada d’exclusió d’aquells treballs no admesos, que es 

recollirà en acta. 
- Anàlisi de les propostes presentades i valoració de les mateixes. 
- Vigilància i compliment de l’anonimat rigorós amb el que s’haurà 

d’examinar la documentació. 
- Formulació de la proposta de resolució definitiva: la resolució haurà de ser 

raonada. 
 
14.2.- Comissió Tècnica: 
 
a) Composició de la Comissió Tècnica: 
President:  Antoni Alarcon i Puerto, Gerent del Consorci del Besòs.  
Vocal: Joaquim Calafí i Rius, Directors de l’àrea de Serveis Tècnics del Consorci 
del Besòs. 
Vocal: Joan Llort Corbella. Gerent adjunt d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona. 
Vocal: Glòria Viladrich. Cap de Territori. Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
Vocal: Miquel Roig Roch, director adjunt d'Acció Territorial i Habitatge de 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
Vocal: Marta Bunyesch, Directora de l'àrea de territori al 'Ajuntament de Montcada 
i Reixac. 
 
 
Secretari: Director de l’Area de Serveis Generals del Consorci de Besòs. 
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Els membres de la Comissió Tècnica anomenats per la seva representació 
podran ser substituïts per aquella persona que ocupi el càrrec en el moment de 
constitució de la Comissió o per aquella en qui delegui. 
 
b) Funcionament de la Comissió Tècnica: 
 
Amb la finalitat d’assistir al Jurat, El Consorci del Besòs, nomena una Comissió 
Tècnica formada per tècnics experts en la matèria. 
 
La funció d’aquesta Comissió Tècnica serà generar un proposta raonada de 
selecció dels participants (Fase I) i d’anàlisi de de les propostes presentades 
(Fase II) al Jurat.  
 
Els membres de la Comissió tindran l’obligació de guardar secret sobre les 
deliberacions/decisions realitzades fins al moment d’obertura dels lemes. 
 
 
 
CLÀUSULA 15.- ADJUDICACIÓ  
 
Conegut el dictamen del Jurat i tenint en consideració la classificació de les 
ofertes i les actes del Jurat, l’Òrgan de Contractació del Consorci del Besòs 
procedirà a l’adjudicació, que haurà de ser motivada si no s’ajusta a la proposta 
del Jurat. 
 
El Concurs es podrà declarar desert si no hi ha cap proposició que sigui 
admissible d’acord amb els criteris del present Plec.  
 
L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de 1 mes a comptar des de 
la data de emissió del dictamen del Jurat. 
 
2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses, 
seran arxivades.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de 
contractació, quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de 
manera lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les 
necessitats que busca satisfer el contracte, podent igualment desistir o renunciar 
al procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament motivats a 
l’expedient.  
 
3. Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi 
dictat l’acord/resolució d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva 
proposta, sense cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació 
podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, 
prèvia comunicació als licitadors, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors 
que acceptin la pròrroga.  



 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 

 
CLÀUSULA 16.- GARANTIES DEFINITIVES. 
 
Garantia definitiva: 
 
La proposta premiada no haurà de constituir garantia definitiva. 
 
No obstant, en cas que el Consorci del Besòs decideixi adjudicar qualsevol treball 
addicional, fent ús d’allò previst al present Plec, l’adjudicatari haurà de constituir la 
garantia definitiva, per import del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, abans 
de la formalització del Contracte, podent-se presentar en les formes establertes al 
present Plec per les garanties provisionals.  
 
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons 
l’aval tipus que lliurarà el Consorci del Besòs, i l’avalista haurà de complir els 
requisits legalment exigibles. 
 
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la 
forma i les condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat 
asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de 
caució, essent necessari entregar el certificat del contracte al corresponent Òrgan 
de contractació del Consorci del Besòs. 
 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es 
concretarà en un certificat, la companyia asseguradora haurà de complir els 
requisits legalment exigibles. 
 
L’adjudicatari haurà d’acreditar la constitució de la garantia definitiva en el termini 
dels quinze dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació. Quan com a 
conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el 
preu del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia 
constituïda per l’import necessari per tal que es mantingui la deguda 
proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada 
moment. 
 
De conformitat amb allò establert per l’article 102 del TRLCSP la devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment 
del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest 
per causes no imputables al contractista. 
 
CLÀUSULA 17.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El guanyador del primer premi no formalitzarà cap contracte, no obstant haurà 
d’acreditar trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries. 
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En cas que l’Òrgan de Contractació competent resolgui adjudicar algunes de les 
opcions addicionals previstes s’haurà de tenir present que s’utilitzaran els 
contracte tipus del Consorci del Besòs. 
 
Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatari estarà obligat a aportar la 
següent documentació: 
 

a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al 
objecte del contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i 
no exemptes de l’esmentat Impost.  
 
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries 
expedit per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 
d) Assumeix del Delegat de l’Obra, designat pel Contractista, degudament 
visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 
e) Garantia definitiva. 
 
f) Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de 
l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte que li reclami l’òrgan de contractació.  

 
CLÀUSULA 18.-  PROTECCIÓ DE DADES 
 
En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el 
dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, es deixa 
constància del següents extrems: 
 

a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que 
contingui dades de caràcter personal és necessària per la participació en 
el mateix.  

b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui 
dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal 
tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut 
prèviament el consentiment de les persones interessades / afectades per 
facilitar la referida informació al Consorci del Besòs amb la finalitat de 
licitar en el present procediment. 

c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal serà dipositada a les oficines del Consorci del Besòs, 
ubicades al carrer Olímipic s/n, 2ª planta, de Sant Adrià de Besòs i serà 
tractada pel Consorci del Besòs per la qualificació, valoració i comparació 



 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats 
establertes a la normativa de contractació pública. Els destinataris 
d’aquesta informació seran el propi Consorci del Besòs, l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs, si s’escau, així com aquells tercers que realitzin 
tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, 
necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.  

d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el 
licitador autoritza al Consorci del Besòs a tractar la referida documentació 
i informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el 
marc de l’execució del contracte.  

e. Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició dirigint un escrit al Consorci del Besòs, com entitat 
responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, 
adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document 
Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 

 
CLÀUSULA 19.-  CONFIDENCIALITAT 
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella 
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte  que així s’indiqui 
en el mateix o que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi 
de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un 
termini mínim de 5 anys, a excepció de que en el contracte s’estableixi un termini 
superior. 
Així mateix, l’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació 
i/o informació que consideri confidencial de la seva oferta. 
 
CLÀUSULA 20.- DRETS DE LA PROPIETAT INTEL•LECTUAL 
 
Tots els treballs presentats romandran de la propietat intel·lectual dels seus 
autors. Els guanyadors han de cedir a l’entitat convocant únicament els drets 
d’explotació que corresponguin. 
 
Amb caràcter general, els participants al present concurs cedeixen al Consorci 
del Besòs, els drets d’explotació que corresponguin a l’objecte de la publicitat del 
procediment i els seus resultats, així com de la publicació, edició en llibre i 
exposició dels treballs presentats. Amb caràcter específic autoritzen la difusió de 
les seves propostes en cas que el Jurat estimi oportú difondre, durant el procés 
d’anàlisis i valoració, les propostes presentades amb la finalitat de recaptar 
l’opinió pública vers les diferents propostes. 
 
El concursant guanyador , cedirà al Consorci del Besòs tots els drets i no podrà 
fer cap ús o divulgació dels resultats i documents elaborats bé sigui en forma total 
o parcial, directa o per extractes, sense l’autorització expressa de l’òrgan de 
contractació. 
 
CLÀUSULA 21.-  PREMIS I PRIMES DE PARTICIPACIÓ 
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Els premis seran els següents: 
 

Primer Premi: Contractació de l’avantprojecte 8.000,00 €, IVA exclòs,  
Tots els participants seleccionats a presentar proposta gràfica (Fase II): 
4.000,00 €, IVA exclòs, en concepte de prima de participació. 

 
Barcelona, 11 de novembre de 2014 
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ANNEX NÚM. 1 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
(Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i 

quan aquest document no pugui ser expedit per L'autoritat competent podrà ser 
substituït per una declaració responsable atorgada davant autoritat 

administrativa, notari públic o organisme professional qualificat) 
 

 
Concurs de projectes restringit ............(indicar títol del concurs)...... 
 
Senyors, 
 
 
El sotasignant ………………………., declara responsablement : 
 

1.- Que compleix totes i cadascuna de les condicions de capacitat i personalitat 
per a contractar exigides al Plec de Bases del Concurs i que la documentació que 
es detalla a continuació és vigent i no ha sofert cap canvi.  

Detall de documentació: (detallar la documentació especificada a la clàusula 8, 
apartat 2.1 del Plec) 

- 

- 

-... 

En el cas de ser seleccionat per presentar la proposta a la Fase II, es compromet 
a presentar copia simple de la documentació requerida en el termini màxim de 15 
dies hàbils a comptar des de la notificació de la invitació a presentar la proposta. 
 
 
2.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o 
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies (prohibicions per 
contractar) previstes en l’article 60 del TRLCSP. 
 
3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat. 
 
4.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat 
de Catalunya. 
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5.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 
6.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
 
7.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al 
corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. 
 
8.- Que el licitador no ha estat adjudicatària o ha participat en l’elaboració de les 
especificitats tècniques o en els documents preparatoris del contracte, ni és 
empresa vinculada a elles en el sentit que estableix la TRLCSP. 
 
9.- Que és coneixedor que la diferencia entre el Pressupost de licitació i el Valor 
Estimat del Contracte consisteix en el conjunt de treballs de redacció i/o Direcció 
d’Obra que Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA es reserva com a opció 
de concretar en un moment posterior, de conformitat a allò previst a l’art. 174.d 
TRLCSP, manifestant que coneix que aquestes opcions en cap cas es configuren 
com un dret del guanyador, sinó com a una opció que es reserva l’entitat 
contractant de continuar els treballs en cas que rebi l’encàrrec de desenvolupar 
l’actuació i es consideri adient continuar amb el mateix equip tècnic. 
 
10.- Que el licitador accepta que la documentació esmentada en el present plec 
té caràcter contractual. 
 
11.- Que el licitador no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura 
en un procediment d’adjudicació, ni ha impossibilitat l’adjudicació d’un contracte 
al seu favor per no complimentar allò establert a l’article 151.2 de la TRLCSP, 
dins el termini assenyalat a l’efecte intervenint dol, culpa o negligència. 
 
12.- Que el licitador _____ (SI/NO) està subjecte al disposat per la Llei 2/2007, de 
15 de març de Societats professionals (en cas afirmatiu, adjuntar document 
acreditatiu de la inscripció en el Registre Mercantil de l’escriptura corresponent). 
 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració, a ………… de 
……………….. de ………… 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2 A  
 

CRITERIS DE SELECCIÓ, sobre número 2 de la Fase I 1.-  

PUNTUACIÓ SOLVÈNCIA TÈCNICA.  
 
 
1.- Solvència tècnica de l’autor/s del projecte i de l’equip (fins a 50 punts) 
 

1.a. Es valorarà l’experiència en estudis, projectes o obres similars (Similars: actuacions 
deprojecte urbà)........................ fins a 10 punts 
 
1.b. Es valoraran premis i/o distincions acadèmiques i/o professional..... fins a 10 punts 
 
1.c. Es valorarà l’experiència i multidisciplinarietat dels col·laboradors o altres membres de 
l’equip en relació a l’objecte del procediment (no es valoraran els col·laboradors no rellevants 
en relació a l’objecte del procediment).......................... fins a 30 punts  

 
2.- Aptitud (fins a 25 punts) 
 

Es valorarà la imatge/s d’un planejament, projecte, treball o obra, atenent a la seva qualitat 
arquitectònica i de projectes en espai públic, en relació a l’objecte del concurs...... fins a 25 
punts 

 
3.- Actitud (fins a 25 punts) 
 

Capacitat i habilitat pel disseny d’espais d’interrelació/transició d’àmbits 
urbans.......................................................................... fins a 25 punts 
   

 
Es valorarà l’adequació per a la seva avaluació en relació a la tipologia d’actuació objecte del 
procediment. En cap cas el participant podrà avançar la seva proposta limitant-se a 
presentar la seva capacitat/actitud de disseny. 

 
 
1La puntuació mínima per a ser seleccionat per a la Fase II serà de 65. 
 
Els informes i documents constitutius de la proposta tècnica hauran de ser elaborats per l’autor. 
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ANNEX NÚM. 2B 

 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

1. PUNTUACIÓ OFERTA TÈCNICA1  
 
 
Proposta Tècnica....................................................................................................0 a 100 
punts 

 

Desglossat de la següent manera: 

 

1.- Qualitat arquitectònica de la proposta (0 a 60 punts) 

 

1.a  Qualitat arquitectònica i dels elements construïts .....................................fins  a 40 
punts 

 Es valorarà la qualitat arquitectònica de la proposta i la seva relació amb el medi on 
s’emplaça. 

- Expressió formal, material i cromàtica de la proposta. 

- Grau d’idoneïtat de la proposta en relació a l’emplaçament, relació amb l’entorn i posta 
en valor dels nous espais proposats. 

- Millora de la qualitat urbana i ambiental. 

 

1.b  Resolució optimitzada dels recorreguts i accessibilitat de la proposta.........fins a 20 punts 

Es valorarà l’aportació de criteris d’accessibilitat i sostenibilitat en la creació d’itineraris i 
recorreguts. Incorporació de criteris d’interès paisatgístic, visuals i de relació amb l’entorn. 

 

1.c  Relació de la proposta paisatge la mobilitat de l’entorn ............................fins a 10 punts 

 

Es valorarà la creació de noves interrelacions amb l’entorn i/o potenciació d’aquelles ja 
existents amb la inclusió de nous usos i/o activitats adients i paisatges. 

 

2. Elements que millorin la llegibilitat i orientació del 
passatge............................................................. fins a 10 punts 

Es valorarà la integració de la senyalització de tots els accessos de les infraestructures de 
transport públic de l’entorn, així com els itineraris mar_ciutat. 

3. Sostenibilitat i millores mediambientals.............................................................fins a 20 
punts 
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Es valorarà la sostenibilitat de la proposta, tant pel que fa a les solucions conceptuals, com a 
l’elecció de materials, sistemes constructius i de posta en obra. 

Es valoraran també les millores del tipus: 

- Millores mediambientals. 

- Reducció dels consums energètics. 

- Baixes emissions. 

(Es donarà la màxima puntuació a aquell que presenti una major concreció, coherència i nivell 
de detall, i a la resta proporcionalment). 

 

3  Gestió eficaç.........................................................................................................fins a 20 
punts 

Es valorarà l’aportació d’idees que concretin sistemes de gestió eficaç lligats als elements 
proposats, així com plantejaments que afavoreixin la seguretat d’ús per a les persones, baix 
manteniment, poca necessitat de personal i economia de mitjans de suport. 

(Es donarà la màxima puntuació a aquell que presenti una major concreció, coherència i 
nivell de detall, i a la resta proporcionalment). 

 
1La puntuació mínima per a ser adjudicatari serà de 55. 
 
Els informes i documents constitutius de la proposta tècnica hauran de ser elaborats. 
 


	QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
	A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: no superior a 90.000,00 EUROS (IVA exclòs), veure clàusula 2 del Present Plec
	A.1
	A.20F
	B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 28.000,00 EUROS (IVA exclòs), que es correspon al següent desglossament:
	Primes de participació (participants Fase II no guanyadors: fins a un màxim de 5): 4.000,00 €, IVA exclòs.
	Contractació Avantprojecte: 8.000,00 €, IVA exclòs
	C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI:
	Atesa la naturalesa del contracte, els terminis poden no ser consecutius
	D.- VALORACIÓ DE TERMINIS: No
	E.- GARANTIA PROVISIONAL: no procedeix
	F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5 % de l’import de l’avantprojecte i d’aquells treballs addicional que s’adjudiquin mitjançant procediment negociat sense publicitat
	G.- TERMINI DE GARANTIA: 2 anys, per resoldre qualsevol dubte i/o consulta
	H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: Variants: no s’admeten.
	I.- REVISIÓ DE PREU: No
	J.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA: veure clàusula 8.1 del Plec
	K.- PRESENTACIÓ SOL LICITUDS DE PARTICIPACIÓ I DOCUMENTACIÓ ANNEXA. Sobre 1 i sobre 2 (Fase 1).
	L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES TÈCNIQUES ANÓNIMES (sobre núm. 3) I SOBRE CONTENIDOR DE LA IDENTITAT (sobre núm. 4):
	N.- DESPESES DE PUBLICITAT: no procedeix
	O.-  PREMIS, PRIMES DE PARTICIPACIÓ i ALTRES:
	Primer Premi: Contractació Avantprojecte per un valor de 8.000 €, IVA exclòs.
	Primes de participació a la Fase II: 4.000 €, IVA exclòs, per cadascun dels participants seleccionats per presentar proposta a la Fase II i que efectivament presentin proposta adequada a les bases administratives i tècniques del Concurs.
	Mencions: El Jurat podrà acordar l’emissió de quantes mencions estimi oportunes, sense que això suposi cap dret a percebre compensació econòmica.
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	d) Declaració addicional: Declaració responsable realitzada per l’ofertant a la que declari que es coneixedor que la diferencia entre el Pressupost de licitació i el Valor Estimat del Contracte consisteix en el conjunt de treballs de redacció i/o Dire...
	Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 3, i que es relaciona a continuació, hauran d’estar elaborats per l’autor.
	Aquest sobre contindrà la identificació i dades de contacte del redactor o equip redactor de la proposta, tant dels autors com de col laboradors, havent de quedar clarament diferenciats. Aquesta informació sobre la identificació constarà a l’interior ...
	En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari...
	Primer Premi: Contractació de l’avantprojecte 8.000,00 €, IVA exclòs,
	Tots els participants seleccionats a presentar proposta gràfica (Fase II): 4.000,00 €, IVA exclòs, en concepte de prima de participació.
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	9.- Que és coneixedor que la diferencia entre el Pressupost de licitació i el Valor Estimat del Contracte consisteix en el conjunt de treballs de redacció i/o Direcció d’Obra que Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA es reserva com a opció de co...
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