
 

RESPOSTA A LES CONSULTA REALITZADA DURANT EL PERÍODE DE 
LICITACIÓ EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 97/19 

ACTUALIZACIÓ 26 de juliol de 2019 

 

 
CONSULTA NÚM. 6 

Empresa que realitza la consulta:  Assessoria Tècnica del Sòl, S.L. 

25 de juliol de 2019, 14:10 h –jcalafi@consorcibesos.cat 
 

C6.- “Benvolgut Sr. Joaquim Calafí, 

Com a representant i Director Tècnic de l’empresa Assessoria Tècnica del Sòl, li envio un 
seguit de preguntes sobre dit expedient, per tal de tenir la resposta clara en el procès de 
licitació. 
  

1. Respecte el personal adscrit a l’empresa i al concurs 
  
Com no pot ser d’altra manera, es demana que l’empresa estigui donada d’alta al registre 
d’empreses habilitades per ECSOL que fa la Generalitat de Catalunya a partir de l’oficina 
d’Acreditació. 
  
En el procediment d’habilitació cal presentar el llistat de personal a habilitar amb les titulacions i 
experiència en el camp dels sòls contaminats per els 3 àmbits de l’habilitació: Investigació, 
Anàlisi Qualitatiu de Risc i Projectes de Descontaminació. Així mateix, cal presentar un Director 
Tècnic. 
  
Tant bon punt s’obtè l’habilitació, es considera que el personal està habilitat i autoritzat per a fer 
les tasques de l’àmbit, amb indiferència de la seva titulació (Enginyer, Geòleg, Bioleg, 
Ambientòleg, Fisic, etc...), de manera que es valora els coneixements i experiència. 
  
Per altra banda, la titulació de Geologia dona total habilitació professional per a fer les tasques 
de Direcció d’aquests tipus d’estudis i treballs. 
  
És per això que m’agradaria que s’aclarís si seran acceptades les ofertes on el Director Tècnic 
habilitat per l’Oficina d’Acreditació de la Generalitat no sigui Enginyer així com els Tècnics que 
participaran i que tindran l’habilitació corresponent en els àmbits d’aplicació, amb indiferència 
de si són tots o part d’ells geòlegs, biòlegs, enginyers, etc.... Entenem que no acceptar-ho fora 
el mateix que dir que no es dona per bo el reconeixement que fa l’Oficina d’Acreditació d’aquest 
personal auditat i habilitat. 
  

2. Respecte a l’àmbit d’acreditació 
  
En el Plec de Prescripcions es demana que l’empresa redactora estigui habilitada i acreditada 
com a EC SOL. Tanmateix, dita habilitació te 3 subcamps d’habilitació: Investigació (I), Anàlisi 
Qualitatiu de Risc (AQR) i Projectes de Descontaminació (PD). En tant que la licitació inclou 
treballs en els 3 subcamps, entenem que l’empresa ha d’estar habilitada en tots els 3 
subcamps. Correcte ?? 
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3. Extensió de la memòria tècnica 
  
No ens queda clara l’extensió màxima de la memòria tècnica ja que el plec diu exactament: 

 
De manera que no queda clar si parlem de 5 fulls a doble cara o 10 fulls a doble cara. 
  

4. Serveis Executats 
  
S’indica un import mínim de facturació per a cada lot en treballs similars en els darrers 3 anys: 

 
Tanmateix, queda exclòs d’aquesta obligació les empreses que: 

 
Segons aquest parràgraf, entenem que les empreses amb data d’incripció en el registre EC 
SOL desde fa menys de 5 anys quedaran exonerades d’aquesta facturació mínima i hauràn 
d’acreditar la solvència a través dels dos condicionants exposats. És així ?? 
  
Agraint la seva atenció, quedem a l’espera de la seva resposta per tal de tancar la nostra millor 
oferta, 
  
Atentament, 

 

R6.- Procedim a donar resposta a la seva consulta: 

1. Respecte al personal adscrit a l’empresa i al concurs: 

RESPOSTA: Conforme s’estableix en la clàusula 6 del plec de clàusules administratives 
particulars relativa requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors: 

“3.b.2) Participants en el contracte. Titulacions i experiència exigida  
El redactor del projecte haurà de ser entitat acreditada i habilitada segons Decret 60/2015, de 
28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. S'haurà d'aportar documentació 
acreditativa de la condició de Entitat Col·laboradora de medi ambient.  
S'haurà d'aportar declaració del representant del licitador relacionant els professionals que 
participaran en la prestació del servei. A aquests efectes, s’exigeix com a mínim destinar:  
• Enginyer superior o equivalent amb titulació adient al tipus de treball, amb un mínim de 15 
anys d’experiència en investigació, diagnosi i obres de neteja de sòls contaminats i aigües 
subterrànies contaminades.  



 

• Un geòleg o enginyer agrònom o equivalent, amb més de 10 anys d’experiència en 
investigació, diagnosi i obres de neteja de sòls contaminats i aigües subterrànies 
contaminades.  
• Un biòleg o tècnic ambiental, o equivalent, amb més de 10 anys d’experiència en investigació, 
diagnosi i obres de neteja en sòls contaminats i aigües subterrànies contaminades.  
L’acreditació d’aquesta experiència es realitzarà mitjançant l’aportació del currículum vitae i 
amb els corresponents certificats col·legials, si escau.” 

 

Per la seva banda, la clàusula 4a dels Plecs de prescripcions tècniques estableixen: 

“4.EQUIP DE TREBALL NECESSARI 
L’equip de treball necessari per a desenvolupar el servei contractat, tindrà caràcter 
pluridisciplinar integrat per experts que disposin d’experiència en diferents àmbits de 
forma que quedi acreditada la seva capacitat per desenvolupar els treballs. El redactor 
de l’estudi haurà de ser entitat acreditada i habilitada segons Decret 60/2015, de 28 
d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. Es considera que aquest 
equip haurà d’estar format, com a mínim, per: 

• Director de projecte: enginyer superior o equivalent amb titulació adient al tipus de 
treball, s’encarregarà de la gestió, control, seguiment i cohesió del projecte, coordinant els 
diferents membres de l’equip, laboratoris, empreses sotscontractades especialistes... per tal de 
garantir en tot moment la seva execució amb les condicions i terminis ofertats. Serà 
l’interlocutor amb el Consorci del Besòs, i haurà d’acreditar un mínim de 15 anys d’experiència 
en investigació, diagnosi i obres de neteja de sòls contaminats i aigües subterrànies 
contaminades. 
• Equip de projecte: encarregat de la realització de les actuacions previstes en el Plec. 
Disposarà del nombre de persones adient, amb capacitat i competència per a dur a terme 
l’objecte de l’encàrrec, estant format com a mínim per les següents figures: 

o Un (1) geòleg o enginyer agrònom, o equivalent, amb més de 10 anys d’experiència 
en investigació, diagnosi i obres de neteja de sòls contaminats i aigües subterrànies 
contaminades. 

o Un (1) biòleg o tècnic ambiental, o equivalent, amb més de 10 anys d’experiència en 
investigació, diagnosi i obres de neteja en sòls contaminats i aigües subterrànies 
contaminades. 

Indicar-los que d’acord amb els Plecs el Director tècnic ha de ser un tècnic habilitat per l’oficina 
d’Acreditació de la Generalitat per a realitzar aquesta tasca. 

2. Respecte a l’àmbit d’acreditació 
RESPOSTA: Sí, és correcte. 
 

3. Extensió de la memòria tècnica 

RESPOSTA: L’extensió màxima de la memòria serà de 10 fulls a doble cara (20 fulls a cara 
simple) 

4. Serveis Executats 

RESPOSTA: Les empreses amb data d’inscripció en el registre EC SOL des de fa menys de 5 
anys no hauran d’acreditar la seva solvència tècnica amb el llistat de treballs iguals o similars, 
essent suficient que acrediten la seva solvència a través de: 



 

-La indicació del personal tècnic o unitats tècniques de les que disposi el contractista per 
l’execució del contracte 

-Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per garantir la qualitat i 
els mitjans d’estudi i investigació de l’empresa. 
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