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C6.1.-  “En referència a l’expedient 143/2018, al sobre 1 s’ha d’incloure un Compromís 
d’adscripció de Mitjans personals (annex 2) on es demana una experiència mínima pel tècnic de 
riscos laborals i pel responsable de l’ambientalització de l’obra, a part de la del cap d’obra i 
encarregat que també es demana al sobre 3. Cal justificar aquesta experiència dels dos primers 
tècnics esmentats? És suficient mitjançant el CV? S’haurien d’afegir en el sobre 1?” 

R6.1.- En el sobre 1, d’acord amb l’establert en l’apartat 4 la clàusula 8 relativa a 
“Documentació que han de presentar els licitadors” en relació amb els mitjans 
personals únicament cal adjuntar “un compromís d’adscripció de mitjans personals per 
a l’execució del contracte els mitjans personals en els termes exigits a la clàusula 7.5 
dels PCAP, d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex 2.” 

No obstant l’anterior, tal i com consta en el segon paràgraf d’aquesta mateixa clàusula 8 
apartat 4, “L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en declaració responsable 
o en el DEUC l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació 
per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a 
l’adjudicació.” 
  
C.6.2 .- “Pel que respecte al cap d’obra i a l’encarregat, a part dels certificats, s’ha d’afegir 
també el CV al sobre 3?”  
  
R.6.2. D’acord amb l’establert a la “Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes: La forma 
d’acreditació de les actuacions i de la participació de la persona tècnica oferta en les 
actuacions referenciades serà: 

•         Llistat d’actuacions: 
Llistat d’obres d’urbanització en què la persona tècnica ha participat desenvolupant el 
mateix càrrec que la posició del contracte per a la qual es presenta, finalitzades en els 
darrers cinc (5) anys, amb un màxim de 5 actuacions. Per cada actuació caldrà indicar 
el volum econòmic (PEC, IVA exclòs) 
Si es presenten més de 5 actuacions, només es consideraran les 5 primeres de la 
relació. 

•         Acreditació de les actuacions: 



 

Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del Promotor/Propietat expedit o visat 
per l’òrgan competent, en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificats del Client. 

•         Acreditació de la participació de la persona oferta en les actuacions referenciades: 
L’acreditació que la persona oferta ha participat en cadascuna de les actuacions 
referenciades amb les funcions indicades es farà mitjançant certificat expedit pel 
responsable de l’empresa executora de les obres de cada actuació.” 
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