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De conformitat amb el dictamen núm. 2 del Ple de l’Ajuntament de Taradell de data 3 de març de 2011, mitjançant 
aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte d’obra del <<“Projecte per a la millora  de la urbanització 
del barri de Mont-rodon de Taradell, amb la pavimentació de les voreres, soterrament de la xarxa de baixa tensió, 
telefonia i gas natural”, expedient núm. 1-2011-OBRA-PODC>>, actuació subvencionada pel PLEGAC 2010 amb 
120.000,00 EUR (el 50%, 60.000,00 EUR, directament a aquest expedient de contracte d’obra) i pel PUOSC 2011 amb 
466.860,62 EUR, d’acord amb les dades següents: 
 
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació: 
a) Organisme: Ajuntament de Taradell. 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria-Intervenció. 
c) Obtenció de documentació i informació: 

1. Dependència: Secretaria-Intervenció. 
2. Domicili: c/ de la Vila, núm 45. 
3. Localitat i Codi Postal: Taradell, 08552. 
4. Telèfon: 93 812 61 00. 
5. Telefax: 93 880 08 75. 
6. Correu electrònic: taradell@taradell.cat. 
7. Adreça d’Internet del Perfil de Contractant: www.taradell.cat. 
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: Dins del termini màxim establert en aquest anunci. 

d) Número d’expedient: 1/2011/OBRA-PODC 
 
2. Objecte del contracte: 
a) Tipus: Obra. 
b) Descripció de l’objecte: contracte d’obra d’urbanització consistent en el <<“Projecte per a la millora  de la urbanització 
del barri de Mont-rodon de Taradell, amb la pavimentació de les voreres, soterrament de la xarxa de baixa tensió, 
telefonia i gas natural”, expedient núm. 1-2011-OBRA-PODC>>, actuació subvencionada pel PLEGAC 2010 amb 
120.000,00 EUR (el 50%, 60.000,00 EUR, directament a aquest expedient de contracte d’obra) pel PUOSC 2011 amb 
466.860,62 EUR. 
c) Divisió per lots i número de lots/unitats: No. 
d) Lloc i termini d’execució: 

1. Situació: Urbanització del Barri de Mont-rodon. 
2. Localitat i Codi Postal: Taradell, 08552   
3) Termini d’execució: 7 mesos. 

e) Admissió de Pròrroga: No. 
f) Codi CPV: 45233140-2 Obres vials. 
g) Codi CNAE: F4211. 
 
3. Tramitació i procediment. 
a) Tramitació: Ordinària. 
b) Procediment: Obert. 
c) Criteris d’Adjudicació: Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més 
avantatjosa seran 100 punts, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells: 
Criteris avaluables de forma automàtica, el 75%, fins a 75 punts. 
1.- Oferta econòmica, el 40%, fins a 40 punts: 
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al qual se li aplicarà l’IVA que s’haurà d’indicar en partida 
independent. 
Valoració:  
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la diferencia més alta amb el pressupost de 
licitació (XiMAx). S’atribuirà a les propostes restants (Xi) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment 
de regla de tres simple directa. 
(XiMAx): diferencia amb el pressupost de licitació màxima ofertada. 
(Xi): diferencia amb el pressupost de licitació corresponent a la proposta “i”. 
Proposta (XiMAx) = P 
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals). 
Emplenar Annex 1 
2.- Assumpció per part del contractista de costos i despeses sobrevingudes, el 15%, fins a 15 punts: 
En aquest apartat s’engloben els imprevistos que s’assumeixin per part del contractista, ja sigui per absorbir imprevistos, 
escreix d’amidaments o altres conceptes, els qual es gestionaran amb el criteri de la direcció facultativa. 
Valoració: 



S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la quantitat  més alta (XiMAx), la qual es valorarà 
per un màxim de 90.000,00 EUR si la quantitat ofertada la ultrapassa. S’atribuirà a les propostes restants (Xi) la 
puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres simple directa. 
(XiMAx): es correspon a l’import més alt de les diferents ofertes. 
(Xi): diferencia amb l’import de la oferta més alta, corresponent a la proposta “i”. 
Proposta (XiMAx) = P 
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals). 
Emplenar Annex 2 
3.- Millores a introduir a l’obra, el 10%, fins a 10 punts: 
Es valoraran les millores que, sense càrrec, ofereixi el contractista a l’efecte de millorar la qualitat de l’obra, la millora del 
pintat de les façanes afectades per la retirades les xarxes aèries, l’adequació dels guals a la Ordre VIV/561/2010,  la 
sostenibilitat mediambiental i la eficiència energètica. Aquestes millores es valoraran econòmicament, valoració que 
figurarà de forma detallada en la documentació que es presenti i s’haurà d’ajustar a la base de preus de l’ITEC 2010. 
Valoració: 
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la quantitat  més alta (XiMAx) la qual es valorarà 
per un màxim de 60.000,00 EUR si la quantitat ofertada la ultrapassa. S’atribuirà a les propostes restants (Xi) la 
puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres simple directa. 
(XiMAx): es correspon a l’import més alt de les diferents ofertes. 
(Xi): diferencia amb l’import de la oferta més alta, corresponent a la proposta “i”. 
Proposta (XiMAx) = P 
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals). 
Emplenar Annex 3 
4.- Increment del termini de garantia de l’obra, el 5%, fins a 5 punts: 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia, expressat en anys per sobre d’1 any i fins un màxim de 3 anys més. 
Valoració: 
Increment del termini de garantia: 0 anys, 0 punts. 
Increment del termini de garantia: 1 any, 1 punt. 
Increment del termini de garantia: 2 anys, 3 punts. 
Increment del termini de garantia: 3 anys, 5 punts. 
Emplenar annex 4. 
5.- Reducció del termini d’execució de l’obra, el 5%, fins a 5 punts: 
Es valorarà la reducció del termini d’execució, expressat en setmanes senceres, previst en el projecte, fins a un màxim 
de 5 punts. 
Valoració: 
S’assignarà la major puntuació possible a la proposta que contingui la diferència més alta amb la previsió del projecte 
tècnic i d’aquest plec, que al ser de 7 mesos a efectes de la valoració es consideren 30 setmanes, i a la resta de 
propostes amb el criteri proporcional. Per poder puntuar s’haurà de justificar aquesta reducció en el programa de treball. 
Emplenar annex 5. 
Criteris que depenen d’un judici de valor, el 25%, fins a 25 punts. 
6.- El programa de treball que minimitzi les molèsties als veïns i garanteixi una bona qualitat i organització de l’obra, el 
10%, fins a 10 punts: 
Caldrà redactar un programa de treball que minimitzi les molèsties als veïns, justifiqui una bona organització i execució 
de l’obra, dins del termini previst. Es valoraran paràmetres com el número màxim de metres quadrats de paviment o 
vials que estaran simultàniament oberts, utilització de mesures per disminuir els sorolls, les vibracions, la pols, etc., i 
aquells paràmetres que coadjuvin en disminuir les molèsties al veïnat i que garanteixin una bona qualitat d’execució i 
organització dels treballs. Aquest programa no podrà tenir més de 6 pàgines DIN A4 a una sola cara. 
Valoració: 
Fins a un màxim de 10 punts, segons criteri del Comitè d’Experts Municipal. 
7.- El procés d’informació als veïns abans i durant l’execució de l’obra, el 10%, fins a 10 punts:  
Caldrà redactar un programa amb el procés que seguirà el contractista per donar la informació de l’obra als veïns de la 
zona afectada, tant abans de començar-la com durant l’execució de la mateixa. Aquest programa no podrà tenir més de 
6 pàgines DIN A4 a una sola cara. 
Valoració: 
Fins a un màxim de 10 punts, segons criteri del Comitè d’Experts Municipal. 
8.- Relació de l’organització dels tècnics i personal adscrits a l’obra, el 5%, fins a 5 punts:  
Caldrà redactar l’organigrama dels tècnics i del personal que s’adscriuran a l’obra, la seva dedicació, llurs funcions, 
experiència i titulacions acadèmiques. Aquest programa no podrà tenir més de 6 pàgines DIN A4 a una sola cara. 
Valoració: 
Fins a un màxim de 5 punts, segons criteri del Comitè d’Experts Municipal. 
El Comitè d’Experts Municipal estarà integrat per l’Arquitecte, l’Arquitecte Tècnic i l’Aparellador Municipals i haurà 
d’emetre la seva valoració en el termini màxim de 7 dies naturals, a comptar des de l’obertura del sobre núm. 2. 
 
4. Pressupost base de licitació:  
a) Import net: 993.531,96 EUR. 
b) IVA 18%: 178.835,75 EUR. 



c) Import total: 1.172.367,71 EUR. 
 
5. Garanties exigides: 
a) Provisional: 29.805,96 EUR. 
b) Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs. 
 
6. Requisits específics del contractista: 
a) Classificació: Grup G. Subgrup 6. Categoria e. 
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional: Si, clàusules 1.09 i 1.10. 
c) Altres requisits específics: Condicions especials d’execució: Si, clàusula 1.19.  
 
7. Presentació d’ofertes: 
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’Edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 

PROVÍNCIA de Barcelona (BOPB). Si l’últim dia fos dissabte s’allargarà fins el següent dia hàbil. 
b) Modalitat de presentació:  

1.- Presencial: En les oficines municipals de l’Ajuntament de Taradell, c/ de la Vila, núm. 45, 08552, de dilluns a 
divendres laborables, de les 9:00 hores a les 14:00 hores. 

2.- Correu: Pot ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les 
14:00 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert en aquest anunci, havent-se d’anunciar la seva 
tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax a les dites oficines municipals el mateix dia de la seva presentació, sense 
ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. 
c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres (3) mesos. 
 
8. Obertura d’ofertes: 
a) Adreça: c/ de la Vila, núm. 45. 
b) Localitat i Codi Postal: Taradell, 08552. 
c) Data i hora: El dia següent hàbil a aquell en que finalitzi el període de presentació d’ofertes, excepte dissabtes, a les 
12:00 hores. Si hi ha ofertes enviades per correu el dia serà el següent hàbil al de la recepció de les ofertes i com a 
màxim de deu (10) dies més. 
 
9. Despeses de Publicitat: L’import dels anuncis anirà a càrrec del contractista. 
 
 
Taradell, 11 de març de 2011 

 
El Secretari-Interventor, 

 
 
 
 
 

Lleonard Ferrer i Bird 
 


