CONTRACTE DE L’OBRA DE REPOSIÓ DEL FERM DEL CAMÍ DE LA SAIRA.
TERME D’ALMACELLES
D’una banda, en Josep Ibarz i Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles,
assistit per la Secretària de la Corporació na Angels Alimbau Castells, que en
dóna fe de l’acte.
D’una altra banda, en Oscar García Revilla, amb DNI 43417522P, en
representació de l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA; amb domicili social
a Valls, Carretera del Pla, 253, CIF: A85058618.

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte de
les obres incloses al “Projecte reduït de reposició al camí de la Saira. Terme
municipal d’Almacelles”.

ANTECEDENTS:

Primer: Mitjançant acord de Junta de Govern celebrada el 19 de febrer de 2019,
es va iniciar l’expedient per a la contractació per procediment obert simplificat,
oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, les
obres incloses al “Projecte reduït de reposició al camí de la Saira. Terme
municipal d’Almacelles”.

Segon: Atès que es va procedir a donar la publicitat mitjançant inserció de
l’anunci de licitació al Perfil del Contractant, el 26 de febrer de 2019. Havent-se
rebut dintre de termini 6 ofertes.
Tercer: Atès que en la Junta de Govern celebrada el 16 d’abril de 2019, es va
aprovar l’adjudicació definitiva del contracte, mitjançant contracte obert
simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris
d’adjudicació, de les obres incloses al “Projecte reduït de reposició al camí de la

Saira. Terme municipal d’Almacelles, pel preu de 87.181,30 €, més 18.308,07 €
d’IVA, amb un cost total de 105.489,37 €.

Ates que en data 8 de maig de 2019 l'adjudicatari ha presentat la documentació
requerida i ha constituït la garantia definitiva equivalent al 5 per 100 de l'import
de l'adjudicació, mitjançant aval bancari d’ABANCA per un import de 4.359,07 €,
que no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte, o resolt aquest
sense culpa del contractista.
Ates que consta a l’expedient certificats que acrediten que l’adjudicatari està al
corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present
document i

ATORGUEN:
PRIMERA: En Oscar Garcia Revilla, en representació de l’empresa Tecnologia
de Firmas, SA, es comprometen a l’execució de les obres de pavimentació de
camins municipals al terme d’Almacelles; amb l’oferta presentada i amb el Plec
de Clàusules Administratives Particulars, que consta com annex, documents
contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva i hi deixa
constància signant en aquest acte la seva conformitat amb el contracte.

SEGONA: El preu del contracte, IVA inclòs, és el de 105.489,37 euros, que seran
abonats contra certificació d’obra executada. Caldrà que el contractista doni
compliment a les normes sobre facturació electrònica obligades a partir del
15/01/2015. L’enllaç de la bústia de lliurament de factures de l’Ajuntament
d’Almacelles és: https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=676

TERCERA: Atès que l’adjudicatari ha presentat el Pla de Seguretat i Salut
informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, s’iniciarà
l’execució de les obres amb la signatura de l’acta de replanteig, l’acta de
comprovació de replanteig s’haurà de formalitzar en el termini màxim de 7 dies
des de la data de formalització del contracte, les obres s’hauran de finalitzar de
forma improrrogable en el termini màxim de 3 setmanes.
Si per causes imputables a l’adjudicatari, es produís un retard en el compliment
del contracte de conformitat amb els terminis establerts en els pactes anteriors,
l’adjudicant podrà optar entre la resolució del contracte o per la imposició de les
penalitzacions previstes al text refós de la llei de contractes del sector públic.
L’import de les penalitzacions es farà efectiu mitjançant deducció d’aquestes a la
corresponent factura. El pagament de les penalitzacions no inclou la
indemnització a que per danys i perjudicis l’adjudicant tingués dret.
QUARTA: Correspon a l’adjudicant la interpretació del contracte administratiu,
així com modificar el contracte per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució
i determinar-ne els efectes.

CINQUENA: Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que
es dictin en el desenvolupament d’aquest contracte, podran ser recorregudes per
l’adjudicatari en defensa dels seus drets o per causa d’interès públic, davant la
jurisdicció contenciosa administrativa.
SISENA: En Oscar Garcia Revilla, en representació de l’empresa Tecnologia de
Firmas, SA, presta la seva conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que són documents contractuals,
, i se sotmet, en tot allò que aquest no estableixi, als preceptes de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 817/2009, de
8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre
de contractes del sector públic, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel

quals s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques en tot allò que no s’oposi a la Llei 30/2007.
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, si no n’hi
ha, les normes de dret privat.

Després de la lectura del present contracte i en prova de conformitat, les parts
en ratifiquen i n’afirmen el seu contingut, signant-lo mitjançant rúbrica digital
vàlida a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats a la ràfega electrònica

Per l’Ajuntament,

Per Tecnologia de Firmes, SA

L’Alcalde,

L’apoderat

CPISR-1 C
Josep
Ibarz
Gilart

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Josep
Ibarz Gilart
Fecha: 2019.05.14
12:33:59 +02'00'

Davant meu,
La Secretària

CPISR-1 C
MARIA
ANGELS
ALIMBAU
CASTELLS

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C MARIA
ANGELS ALIMBAU
CASTELLS
Fecha: 2019.05.14
13:24:58 +02'00'

43417522P
OSCAR
GARCIA (R:
A85058618)

Firmado digitalmente
por 43417522P
OSCAR GARCIA (R:
A85058618)
Fecha: 2019.05.13
17:24:23 +02'00'

2. OBJECTE DEL CONTRACTE: Execució de les obres incloses al “Projecte reduït Reposició del ferm al
camí de la Saira. Terme municipal d’Almacelles”
CODIS CPV:
DESCRIPCIÓ DE CPV:
LOT 1: 45230000-8
LOT 1: Construcció d’autopistes, carrers i altres vies de circulació
de vehicles i vianants
3. IMPORT DEL CONTRACTE:
IMPORT SENSE IVA:
96.868,11 €

IVA (21%)
20.342,30 €

DESPESES PUBLICITAT: 700,00 EUROS

REVISIÓ DE PREUS: NO
4. FINANÇAMENT:
FINANÇAMENT :
FINANÇAMENT:
Diputació de Lleida segons
Ajuntament d’Almacelles:
resolució de Junta de Govern
núm. 41/2018 de 27/12//2018:
2.210,41€
115.000€
5. TERMINI D'EXECUCIÓ: 3 SETMANES

Maria Angels Alimbau Castells
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6. GARANTIES:

PROVISIONAL: NO

7. MESA DE CONTRACTACIÓ: SÍ
8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA.
No se'n requereix

DEFINITIVA: SÍ
La corresponent al 5% sobre el
preu de l’adjudicació.
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1259/2018
OBERT SIMPLIFICAT
OBRES
ORDINÀRIA
VARIS CRITERIS

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

JUNTA DE GOVERN
AJUNTAMENT
D’ALMACELLES

Número d'expedient
Tipus de procediment
Tipus de contracte:
Tramitació:
Criteris Adjudicació:

Codi Segur de Validació

Òrgan de Contractació:

Estat d'elaboració: Original

ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

1. PODER ADJUDICADOR:

Origen: Origen administració

QUADRE RESUM PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER DUR A TERME
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL "PROJECTE REDUÏT REPOSICIÓ DEL FERM AL CAMÍ DE
LA SAIRA. TERME MUNICIPAL D'ALMACELLES"

Url de validació

Expedient: 2018/1259 (02.08.04) -Contractació de serveis

Metadades

PROPOSTA D’ACORD

El present contracte no serà objecte de divisió per lots
1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecto del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:
Codi CPV

Maria Angels Alimbau Castells
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45230000-8

Descripció
Construcció d’autopistes, carrers i altres vies de circulació de
vehicles i vianants

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
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1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Codi Segur de Validació

La necessitat que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en la memòria del
Projecte Tècnic.

Estat d'elaboració: Original

La present contractació es tramita de manera simultània amb el procediment d’aprovació del
projecte d’aquestes obres i la sol·licitud d’informes i llicències, de manera que en tot cas caldrà
estar al resultat de la informació pública del projecte i al que es disposi en les autoritzacions i
informes que es redactin, havent l’Ajuntament de comunicar als licitadors qualsevol
circumstància que pugui afectar la present contractació i el projecte que en constitueix l’objecte.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

És objecte d’aquest contracte l’execució de les obres incloses en el projecte “Projecte reduït
Reposició del ferm al Camí de la Saira. Terme municipal d’Almacelles”, redactat per l’enginyer
tècnic d’obres públiques Miquel A. Nogué Estradé.

Origen: Origen administració

1.1 Descripció de l'objecte del contracte

Url de validació

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació

Metadades

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE D'OBRES PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Autor del Projecte

Títol

Col·legiat
núm.

Data

Miquel A. Nogué Estradé

Enginyer T. Obres
Públiques

11.555

Novembre 2018

Maria Angels Alimbau Castells
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El pressupost d'execució material és el resultat obtingut per la suma dels productes del nombre
de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades i en aquest projecte es calcula
en 81.401,77 €.
S’entén per unitat d’obra al conjunt de recursos (materials, mà d’obra i/o maquinària),
necessaris per a construir un tot indivisible que queda integrat en una obra i que constitueix la
part més petita en què es considera dividida la mateixa en un pressupost, i que per això és
susceptible de ser amidada i certificada com a partida d’obra. S’entén per amidament a la
determinació de les quantitats de cada unitat d’obra.

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

Reposició del ferm al Camí de la Saira. Terme municipal d’Almacelles

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Títol:

Codi Segur de Validació

A la vista del Pressupost recollit en el projecte d'obres:

Estat d'elaboració: Original

CLÀUSULA QUARTA. Pressupost d'Execució Material, Pressupost base de Licitació i valor
estimat del contracte

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les
especificacions
que
es
regulen
a
la
pàgina
web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=almacelles&req
Code=viewDetail&idCap=500925&department=&=

Origen: Origen administració

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant

Url de validació

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la
base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula
desena.

Metadades

La forma d'adjudicació de contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.

Pressupost IVA exclòs:
Import corresponent a l’IVA (21%):

96.868,11 euros
20.342,30 euros

Pressupost base de licitació IVA inclòs:117.210,41 euros (cent disset mil dos-cents deu amb
quaranta-un cèntims d’euro), IVA inclòs.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 LCSP i
concordants.

Maria Angels Alimbau Castells
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El valor estimat del contracte als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP és de 96.868,11 euros, IVA exclòs.
CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries habilitades específiques, de les quals la intervenció practicarà l’oportuna
retenció a l’aprovació del plec i obertura de la licitació.

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

El pressupost base de licitació és el següent:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

L’impost sobre el valor afegit (IVA) que grava l’execució de l’obra, que s’ha d’aplicar sobre la
suma del PEM i el conceptes indicats anteriorment (20.342,30 €).

Codi Segur de Validació



El 13% en concepte de despeses generals d’empresa (DGE), despeses
financeres, càrregues fiscals (IVA exclòs) i taxes de l’administració establertes
legalment, que incideixin sobre el cost de les obres i altres derivats de les
obligacions del contracte: 10.582,23 €.
El 6% en concepte de benefici industrial (BI) del contractista: 4.884,11 €.

Estat d'elaboració: Original



https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Despeses generals d’estructura, que incideixen sobre el contracte, xifrades en els percentatges
següents aplicats sobre el PEM:

Origen: Origen administració

S'obté el pressupost base incrementant el PEM en els conceptes següents:

Url de validació

El Pressupost base de Licitació als efectes d’allò que disposen l’article 100 i concordants de la
LCSP, determina el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors
que concorrin a la licitació.

Metadades

El preu unitari de la partida d’obra i del conjunt de partides d’obra que s’inclou en el PEM, inclou
a més de les despeses directes (mà d’obra, materials, amortització i conservació de maquinària
i despeses auxiliars), les despeses indirectes (imputables al conjunt o part de l’obra).

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar
s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic.

Maria Angels Alimbau Castells
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La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de
l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació
i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions
de contractar que hagin de constar en aquest.
2. La solvència de l'empresari:

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El contracte no podrà prorrogar-se en cap cas, ateses les necessitats públiques que el motiven.

Codi Segur de Validació

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i,
per tant, són exigibles.

Estat d'elaboració: Original

L'inici del termini d'execució del contracte començarà a comptar amb la formalització de l'acta
de comprovació del replanteig.
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim de set dies a comptar
des de la data de formalització del contracte.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El termini d'execució màxim és de 3 setmanes.

Origen: Origen administració

CLÀUSULA SETENA. Termini d'Execució i Emplaçament

Url de validació

No cap la revisió de preus.

Metadades

CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus

CLÀUSULA NOVENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa

Maria Angels Alimbau Castells
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9.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la
licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut
de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

b) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a l'execució
de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan li sigui requerit
pels serveis dependents de l'òrgan de contractació.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin d'aquest grup o
subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del grup o subgrup més rellevant per
al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels
quals acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del
contracte, avalada per certificats de bona execució. (Quan sigui necessari per garantir un nivell
adequat de competència, els poders adjudicadors podran indicar que es tindran en compte les
proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys abans).

Codi Segur de Validació

2.2. En els contractes d'obres, la solvència tècnica de l'empresari haurà de ser acreditada pels
mitjans següents:

Estat d'elaboració: Original

b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals
per import igual o superior a 145.302,16 euros.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o
superior a 145.302,16 euros, IVA exclòs.

Origen: Origen administració

2.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un dels dos
mitjans següents

Url de validació

GRUP: G Viales y pistas
SUBGRUP: 4 Con firmes de mezclas bituminosas
CATEGORIA: 1

Metadades

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida en aquest Plec, es podrà acreditar,
alternativament, amb la classificació empresarial en els grups, subgrups i categories que tot
seguit es detallen:

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura,
l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
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Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.
FUNCIONAMENT DE L’EINA “SOBRE DIGITAL”
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge,

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats
es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de serveis de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini
de 20 dies naturals des de la data d'enviament de l'anunci de licitació al Perfil del Contractant,
exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que
la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya posa a la
disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.

Codi Segur de Validació

La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Estat d'elaboració: Original





https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

La utilització d'aquests serveis suposa:

Origen: Origen administració

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves
ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació
d'ofertes de la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya,
tindran a la seva disposició l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=almacelles&req
Code=viewDetail&idCap=500925&department=&=

Url de validació

9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes

Metadades

unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal.
La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell
subscrites.
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

Les empreses licitadores hauran d’introduir la paraula clau 24 hores després de finalitzat el
termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir 72 hores abans de l’obertura del
primer sobre xifrat.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.

Codi Segur de Validació

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Estat d'elaboració: Original

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.

Origen: Origen administració

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Url de validació

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin per a rebre els avisos
de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.

Metadades

al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.

25/02/2019 Secretària
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu ja que en cas contrari no es podran obrir els documents. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Codi Segur de Validació

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic)
per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Estat d'elaboració: Original

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre
Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xh
tml

Origen: Origen administració

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació
d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent;
i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.

Url de validació

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

Metadades

part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de
la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la
paraula clau.

25/02/2019 Secretària
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9.4 Contingut de les proposicions

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 138
de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que finalitzi
el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una
antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà al
nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

9.3. Informació als licitadors

Codi Segur de Validació

Les proposicions són secretes fins al moment de l'obertura de sobres, i la seva presentació
implica l’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut dels plecs.

Estat d'elaboració: Original

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xh
tml

Origen: Origen administració

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variarne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.

Url de validació

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa acordarà l’exclusió de l’empresa.

Metadades

les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que no es pugui accedir al contingut
d’aquests.

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals la
componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i
cadascuna la corresponent declaració responsable.
SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA.
Es presentarà conforme al següent model:

Maria Angels Alimbau Castells
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DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA i PROPOSICIÓ ECONÒMICASOBRE B- DE LES OBRES INCLOSES AL "PROJECTE REDUÏT REPOSICIÓ DEL FERM AL CAMÍ DE
LA SAIRA. TERME MUNICIPAL D'ALMACELLES"
«En/Na
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador, haurà de
presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels mitjans adscrits a
l'execució del contracte.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex del present plec.

Codi Segur de Validació

a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l'Administració.

Estat d'elaboració: Original

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Dins de cada sobre, s'inclouran els següents:

Origen: Origen administració

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme
a la Legislació en vigor.

Url de validació

— Sobre «A»: Documentació Administrativa.
— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma Automàtica.

Metadades

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres electrònics, signats
pel licitador, en els quals es farà constar la denominació del sobre electrònic i la llegenda
«Proposició per licitar a la contractació de les obres de Reposició del ferm al Camí de la Saira.
Terme municipal d’Almacelles ». La denominació dels sobres és la següent:

B) Proposició econòmica: preu.
I
em comprometo a dur a terme l’objecte del contracte per l'import de
___________________________ euros i ___________________________ euros corresponents
a l'Impost sobre el Valor Afegit.
A ____________, a ___ de ________ de 20__.
Signatura del candidat,
Signat: _________________.».
(Tots els documents que es presentin hauran de signar-se electrònicament)

Maria Angels Alimbau Castells
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CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
Serà rebutjada tota oferta que, en la valoració final no obtingui una puntuació igual o superior
a 45 punts.

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

import

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

longitud

Codi Segur de Validació

preu

Estat d'elaboració: Original

descripció millora

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Núm.

Origen: Origen administració

Em comprometo a dur a terme l’objecte del contracte realitzant la següent millora en increment
de longitud del camí executat :

Url de validació

A) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, quantificats de forma automàtica:
increment de longitud en l’execució del camí.

Metadades

l'expedient per a la contractació de les obres de Reposició del ferm al Camí de la Saira, terme
municipal d’Almacelles per procediment obert simplificat, anunciat en el Perfil de contractant,
faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent
part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte d’acord amb la
següent proposta:

25/02/2019 Secretària
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import
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longitud

punts

1

incrementar fins a 50 ml de camí de 5 m

43,63 €/ml

X

50 ml

=

2.181,50 €

20

2

incrementar fins a 100 ml de camí de 5 m

43,63 €/ml

X

100 ml

=

4.363,00 €

35

3

incrementar fins a 150 ml de camí de 5 m

43,63 €/ml

X

150 ml

=

6.544,50 €

50

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

VALORACIÓ PER PUNTUACIONS MILLORES AL CAMI DE LA SAIRA
preu

Codi Segur de Validació

Estat d'elaboració: Original

€/ml

Es valora la millora en funció de l’increment de metres lineals de camí, segons les condicions
descrites a al partida anterior i amb 5 metres d’amplada, d’acord amb el següent quadre de
puntuació:

descripció millora

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

preu

43,63

Origen: Origen administració

Es proposa una millora d’increment de longitud de camí, valorada per metre lineal, d’acord
amb la definició i cost d’aquest que segueix i que consta al projecte:

MILLORES AL CAMI DE LA SAIRA
descripció
Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Preparació de base de terraplenat, escarificat amb les retlles de la
motonivelladora anivellament de la rassant i compactació, amb aportació
d'aigua per aconseguir una compactació del 98% PM
ml
Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric
Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP
Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Url de validació

A.1.— Es planteja la puntuació d’una ampliació del tram projectat, com a millora, d’acord amb
les prescripcions tècniques formulades pel redactor del projecte : de 20 fins a 100 punts.

ut

Metadades

A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:

5

incrementar fins a 250 ml de camí de 5 m

43,63 €/ml

X

200 ml

=

8.726,00 €

70

6

incrementar fins a 300 ml de camí de 5 m

43,63 €/ml

X

250 ml

=

10.907,50 €

85

7

incrementar fins a 350 ml de camí de 5 m

43,63 €/ml

X

300 ml

=

13.089,00 €

100

A.2. — Preu: Reducció del Pressupost Base de Licitació, IVA no inclòs, (segons allò establert a la
clàusula quarta d’aquests plecs) fins un màxim de 25 punts:
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de l’aplicació de la fórmula
següent:
Pn = ______Rn_____ x 25
RMax
On:
Pn: Puntuació per reducció del Pressupost Base de licitació (sense IVA) de l’oferta n.
Rn: Reducció del Pressupost Base de Licitació (sense IVA) de l’oferta n, que es puntua.
La reducció màxima possible s’estableix en un 10% sobre el Pressupost Base de Licitació,
sense IVA, equivalent a 9.686,81euros.
RMax: Import de reducció màxim ofertat.

CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de Variants
No s'admeten variants.
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CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

65

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

8.726,00 €

Codi Segur de Validació

=

Estat d'elaboració: Original

200 ml

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

X

Origen: Origen administració

43,63 €/ml

Url de validació

incrementar fins a 200 ml de camí de 5 m

Metadades

4

25/02/2019 Secretària
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La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic,
desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

CLÀUSULA CATORZENA. Mesa de contractació

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Les empreses licitadores hauran d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en què es produeixi l’empat i se’ls requereixi.

Codi Segur de Validació

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, el
desempat es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials establerts en el punt 2
de l’article 147 LCSP.

Estat d'elaboració: Original

CLÀUSULA TRETZENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'Empats

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com a
desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la Mesa de Contractació,
proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió.

Origen: Origen administració

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels
convenis col·lectius sectorials vigents.

Url de validació

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al funcionari que
hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del contracte, o
a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador
per poder mantenir la seva oferta.

Metadades

Qualsevol oferta que depassi en import o en increment/millora d’obra els paràmetres
establerts en els criteris de valoració de les ofertes, incorrerà en presumpció d’anormalitat. Es
concedirà als licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una
justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en
aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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25/02/2019 Secretària

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions suposa
l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors
econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.
CLÀUSULA SETZENA. Requeriment de Documentació
En aquest acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al
licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils des de la
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Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en aquest acte, a
comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa està
degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l'oferta,
ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau la classificació corresponent i no
està incursa en cap prohibició per contractar.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre «B»), la Mesa
de Contractació, si es considera prou instruïda i no consten aspectes de quantificació a aclarir,
proposarà a l'adjudicatari del contracte.

Codi Segur de Validació

Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen dels sobres «B», que contenen les proposicions
econòmiques i resta de documentació quantificable de forma automàtica.

Estat d'elaboració: Original

La mesa de contractació procedirà a l'obertura dels Sobres «A», que contenen la documentació
administrativa.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals perquè el licitador
corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la documentació presentada.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

La Mesa de Contractació es constituirà el tercer dia hàbil després de la finalització del termini
de presentació de les proposicions, a les 9 hores.

Origen: Origen administració

CLÀUSULA QUINZENA. Obertura de Proposicions

Url de validació

La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci de licitació
o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un Anunci específic en
l’esmentat perfil.

Metadades

La Mesa de Contractació, estarà presidida per la Regidora d’Urbanisme, Sra. Montserrat Noró
Montraveta, –es designa com a substitut/a d’aquesta la Regidora d’Hisenda, Sra. Lluïsa Granero
Murgades-. En formaran part com a vocals la Secretària municipal, Sra. Àngels Alimbau Castells,
i l’Interventor municipal, Sr. Lluís Bordes Capdevila. Farà les funcions de secretari el funcionari
municipalSr. Òscar Lalana Foj i es designa com a substituta seva en cas de ser necessari la Sra.
Verònica Muixí Montenegro, també funcionària municipal.

Maria Angels Alimbau Castells
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25/02/2019 Secretària

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de
garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, i transcorregut un any des de la data de terminació del contracte, sense que la
recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de lliurar-se en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

Codi Segur de Validació

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els
certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o
en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o
establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants
davant les quals hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als
contractes que se celebrin a l'estranger.

Estat d'elaboració: Original

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia
d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

Origen: Origen administració

CLÀUSULA DISSETENA. Garantia Definitiva

Url de validació

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat
en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

Metadades

data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així com perquè
aportació el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa
de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a
l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP.

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze
dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i
candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec
les corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués
constituït.

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 1

25/02/2019 Secretària

CLÀUSULA VINTENA. Condicions Especials d'Execució del Contracte
La condició especial en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa i, si
escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són que en cas que l’empresa
adjudicatària efectuï subcontractacions, subcontractarà la prestació que s’escaigui a petites o
mitjanes empreses
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El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

CLÀUSULA DINOVENA. Formalització del Contracte

Codi Segur de Validació

L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser
publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

Estat d'elaboració: Original

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat
en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Presentada la garantia definitiva, en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a adjudicar el
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat
aquest, a la seva formalització.

Origen: Origen administració

CLÀUSULA DIVUITENA. Adjudicació del Contracte

Url de validació

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.

Metadades

procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les
responsabilitats a què es refereix el citat article 110.

Maria Angels Alimbau Castells
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El director de l’obra com a responsable del contracte també ho serà d’aquest procés de
verificació i acreditació tècnica i de la presentació de la documentació justificativa annexa a les
certificacions d’obra i a les factures.
A més, emetrà, de conformitat amb la clàusula 21.3.c), un informe complementari al que ha
d’emetre el contractista relatiu a cada desviació i proposta a la JGL, si escau.
Quan el director de l’obra sigui un tècnic extern a l’Ajuntament, les factures també hauran de
ser conformades per l’arquitecta municipal.
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És preceptiu, d’acord amb la normativa legal d’aplicació.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Procés de verificació i acreditació tècnica

Codi Segur de Validació

La factura i els seus annexos hauran de ser presentades en el Registre Municipal de Factures, a
través del punt general d’entrada de factures electròniques, previst a la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica, dins els 30 dies següents a la data de finalització
de la prestació.
No es donarà entrada i tramitació i no s’iniciarà el còmput del termini de pagament, a una
factura que no vagi acompanyada dels documents acreditatius esmentats anteriorment. La
factura sense els seus annexos no podrà ser acceptada en el Registre Municipal de Factures i, si
ha entrat electrònicament, serà retornada a l’emissor fins que s’esmenin les deficiències.

Estat d'elaboració: Original

A més, la factura i la certificació d’obra aniran acompanyades de qualsevol altre document que
acordi l’òrgan de contractació o requereixi la Intervenció.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Si el contractista desenvolupa l’objecte del contracte segons estableixen les presents clàusules,
podrà presentar la/les factura/es acompanyada/es de la certificació d’obra signada pel
responsable del contracte, que és el director d’obra, i el contractista, que detalli i justifiqui la
relació valorada dels treballs executats i de la documentació que després s’indica acreditativa
dels treballs correctament prestats, de conformitat amb els plecs i la baixa resultant de la
licitació.
La factura i la certificació d’obra correspondran sempre a prestacions efectivament realitzades i
rebudes formalment per l’Ajuntament i aniran acompanyades dels documents justificatius
següents:
 Informe relatiu a l’existència o no de desviacions i incidències d’execució del contracte
d’acord amb la clàusula 21.3.b)

Origen: Origen administració

Emissió i presentació de les factures, certificacions d’obra i altra documentació annexa

Url de validació

21.1 Abonaments al contractista

Metadades

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Drets i Obligacions de les Parts

21.2 Pla de Seguretat i Salut

Maria Angels Alimbau Castells
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En compliment de l’establert en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció el
contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el contingut indicat en el citat
Reial decret i basat en l'estudi de seguretat o salut o en l'estudi bàsic de seguretat i salut que
acompanya al projecte.
Aquest pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra.
22.3. Obligacions laborals, socials i de transparència
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En cas que correspongui l’aplicació de penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte,
el seu import es deduirà de l’import de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva
dipositada.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Deduccions en el pagament de la factura

Codi Segur de Validació

No s’abonarà al contractista cap quantitat en concepte d’abassegaments de qualsevol material
o maquinària per a l’obra. El contractista només tindrà dret a l’abonament del preu de l’obra
efectivament i correctament executada.

Estat d'elaboració: Original

Aquests pagaments tindran la consideració de pagaments a compte de la Certificació Final
d’Obra i no suposen l’aprovació i recepció de les obres que comprèn.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

L’acord d’aprovació suposarà el reconeixement de l’obligació de pagament inherent a la factura
i donarà al contractista l’opció d’endossar-la o pignorar-la. El pagament efectiu tindrà efecte en
els terminis establerts per la normativa legal d’aplicació. Tanmateix, si abans del pagament
l’Ajuntament té evidència d’algun incompliment imputable al contractista, la factura serà
retornada a l’emissor i caldrà presentar una de nova quan hagi desaparegut l’incompliment.

Origen: Origen administració

Les certificacions d’obra, les factures i la documentació annexa, si escau, informats
favorablement per la Intervenció municipal, quan el procés de verificació i acreditació tècnica
hagi finalitzat correctament, seran presentades a l’aprovació de la Junta de Govern Local, dins
els 30 dies naturals posteriors al registre de la documentació al Registre de Factures.

Url de validació

Els pagaments al contractista resultaran de les certificacions expedides per la direcció facultativa
acompanyades de la factura corresponent i de la documentació annexa necessària.

Metadades

Aprovació i pagament de la factura

d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent i
en el pla de seguretat i salut.

Maria Angels Alimbau Castells
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e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament puntual
de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari ha
de presentar en el moment de finalització de l’obra davant la unitat administrativa que ha
tramitat el contracte, la següent informació:
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c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en
relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en
relació amb la subcontractació.

Codi Segur de Validació

a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de valoració
d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.

Estat d'elaboració: Original

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

21.4. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte.

Origen: Origen administració

Així mateix, de conformitat amb l’establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a
subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es
dictin en l'àmbit municipal.

Url de validació

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les
normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari
estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu
sectorial d'aplicació.

Metadades

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i
homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del
Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com
de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.

La direcció d'obra en cas de conformitat amb aquesta comunicació l'elevarà amb el seu informe
a l'òrgan de contractació amb tres dies d'antelació, almenys, respecte de la data prevista per a
la terminació.

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 1

25/02/2019 Secretària

A la recepció de les obres a la seva terminació concorrerà un facultatiu designat per
l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres,
l'òrgan interventor municipal i el contractista, assistit, si ho desitja, del seu facultatiu. Del
resultat de la recepció s'aixecarà un Acta que subscriuran tots els assistents.
Rebudes les obres es procedirà al seu mesurament general amb assistència del contractista,
formulant-se pel director de l'obra, en el termini d'un mes des de la recepció, el mesurament de
les realment executades d'acord amb el projecte. Sobre la base del resultat del mesurament
general el director de l'obra redactarà la corresponent relació valorada.
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà
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El contractista amb una antelació de 7 dies hàbils comunicarà per escrit a la direcció de l'obra la
data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l'efecte de que pugui realitzar la
seva recepció.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Una vegada acabada l'obra el contractista realitzarà una neteja total d'aquesta, de manera que
pugui ocupar-se i posar-se en funcionament sense cap neteja suplementària.

Codi Segur de Validació

21.6. Recepció i Termini de garantia

Estat d'elaboració: Original

Atesa la durada d’execució del contracte, no es requereix la presentació de cap document
detallant la planificació de l’execució.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

21.5. Programa de treball

Origen: Origen administració

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i
s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons sigui
procedent.

Url de validació

El responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta
justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les
obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el contracte.

Metadades

— Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com dels
realitzats als subcontractistes.
— Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves
obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin produït
sobre aquest tema en cada trimestre.

25/02/2019 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells
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El contractista queda obligat a instal·lar, al seu consta, les senyalitzacions precises per indicar
l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les dels punts de
possible perill derivat de l'execució de les obres.
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El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si
mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions
establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o
privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament del subministrament, sol·licitant
de l'Administració els documents que per a això siguin necessaris.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

21.8. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions

Codi Segur de Validació

Són de compte del contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació, si
escau, de la formalització del contracte, la tanca publicitària en el lloc de l’actuació mentre durin
les obres i on consti la participació de la Diputació de Lleida, així com qualssevol altres que
resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes
assenyalin.

Estat d'elaboració: Original

21.7 Despeses exigibles al contractista

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de
les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat,
exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la LCSP per vicis ocults, procedint-se a la
devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de
les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas de què
l'informe no fos favorable i els defectes observats s'haguessin de deficiències en l'execució de
l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a
dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït,
concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les
obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia.

Origen: Origen administració

Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests.

Url de validació

Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el funcionari
tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes,
aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia que serà d’un any.

Metadades

d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte
de la liquidació del contracte.

25/02/2019 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells
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f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que
realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per garantir tal
compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament deurà el contractista aportar el justificant del
pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que hagi
subcontractat en el marc del contracte actual.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Modificacions Contractuals

020b7c7c52d94c92ab427f57b68e2ebb001

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà la
total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, amb arranjament
estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, sense que el
coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació,
d'acord amb la legislació laboral.

Codi Segur de Validació

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels treballs
que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els treballs
en qüestió en compliment de l’establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures
per a la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació
d'habitatges.

Estat d'elaboració: Original

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb
l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per
executar les prestacions concretes que se subcontracten.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents en
relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:
-Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i solvència.
-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
-Import de les prestacions a subcontractar.

Origen: Origen administració

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:

Url de validació

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte en els
termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

Metadades

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Subcontractació

Maria Angels Alimbau Castells
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En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els
drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que afecti
la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a
l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions
de la subrogació.
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CLÀUSULA VIGESIMOCUARTA. Successió en la Persona del Contractista

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista
i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la
modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de
contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

Codi Segur de Validació

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article
153 de la LCSP i la clàusula 19a d’aquest plec.

Estat d'elaboració: Original

No tindran la consideració de modificacions del contractes d’obres les establerts en l’apartat 4
in fine de l’article 242 LCSP.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel contractista en
els termes establerts en l’article 206 LCSP.

Origen: Origen administració

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.

Url de validació

La modificació del contracte no prevista només podrà efectuar-se quan es compleixin els
requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el
procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207
de la LCSP.

Metadades

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a
207 de la LCSP.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de les
prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva
resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els
fixats en els articles 211 i 245 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.

Maria Angels Alimbau Castells
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A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin incompliment
del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que faci
presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de
contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb la clàusula 26.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a obligacions essencials
per l'òrgan de contractació.
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Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar
la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 2 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Codi Segur de Validació

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis
parcials fixats per l'òrgan de contractació

Estat d'elaboració: Original

26.1 Penalitats per demora

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Penalitats per Incompliment

Origen: Origen administració

No es preveu la cessió del contracte

Url de validació

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Cessió del Contracte

Metadades

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les
condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes com
un supòsit de resolució per culpa del contractista.

25/02/2019 Secretària
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el contractista
compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte.
— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i
mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment de
les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació o la realització
de tràmits de tipus administratiu.
— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que
sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per l'òrgan
de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar la
seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten
inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres
casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a
adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin
procedir.
— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució del
contracte.

Estat d'elaboració: Original

El Director Facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial decret 1627/1997, de
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció i altra normativa concordant sobre la matèria, les funcions del responsable del
contracte previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i en concret les següents:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb titulació
adequada i suficient responsable de l'adreça i control de l'execució de l'obra, assumint la
representació de l'Administració davant el contractista.

Origen: Origen administració

CLÀUSULA VIGESIMOCTAVA Director Facultatiu de l'Obra

Url de validació

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense
perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que
excedeixin de l'import de la garantia.

Metadades

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres
realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del
contractista. Serà necessària la citació del contractista per a la seva assistència a l'acte de
comprovació i mesurament.

25/02/2019 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies
que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que es disposa en
l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Codi Segur de Validació

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es
regirà per l’establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de
12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret
817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'això, les normes de dret privat.

Estat d'elaboració: Original

CLÀUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Règim Jurídic del Contracte

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del
contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679,
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Origen: Origen administració

CLÀUSULA TRENTENA. Protecció de dades de caràcter personal

Url de validació

De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, el seguiment i execució
ordinària del contracte l’assumirà la direcció facultativa de l’obra.

Metadades

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Unitat encarregada del Seguiment i Execució

Data aprovació

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte d'obres, en concret:


Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.


Que està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits de
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

Maria Angels Alimbau Castells
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Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.

Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres].
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Pressupost

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Titulació

Codi Segur de Validació

Autor del Projecte

Estat d'elaboració: Original

Objecte:
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PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de l'execució de les obres corresponents
al projecte:

Origen: Origen administració

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

Url de validació

En/Na_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en
representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, a l'efecte de la
seva participació en la licitació ________________________________, davant
________________________

Metadades

ANNEX: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

25/02/2019 Secretària
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

Estat d'elaboració: Original
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
(Caldrà que se signi cada document presentat)

Origen: Origen administració

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

Url de validació

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa
referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari
del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.

Metadades


Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
___________________________________.

En Oscar García Revilla, amb domicili a l'efecte de notificacions a Valls, carretera del Pla
253, amb NIF núm. 43417522-P, en representació de l'Entitat TECNOLOGÍA DE
FIRMES,S.A., amb NIF núm. A-85058618, assabentat de l'expedient per a la contractació
de les obres de Reposició del ferm al Camí de la Saira, terme municipal d’Almacelles per
procediment obert simplificat, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec
el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent part de la licitació
i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte d’acord amb la següent proposta:
A) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, quantificats de forma
automàtica: increment de longitud en l’execució del camí.
Em comprometo a dur a terme l’objecte del contracte realitzant la següent millora en
increment de longitud del camí executat :
Núm.
7

descripció millora

preu

Incrementar fins a 350 ml de
43,63 €/ml
camí de 5m

longitud
x

300 ml

import
=

13.089,00 €

B) Proposició econòmica: preu.
I em comprometo a dur a terme l’objecte del contracte per l'import de VUITANTA-SET
MIL CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (87.181,30 €) i DIVUIT MIL
TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS (18.308,07 €) corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit.
A Valls, a 18 de març de 2019
Signat: Oscar García Revilla
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