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CONTRACTE ADMINISTRATIU

Martorell, document signat electrònicament

R E U N I T S:
D'una banda, el Sr. XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Martorell, amb el DNI/NIF núm. 77627339-Q, assistit del secretari de la Corporació Sr.
JAUME TRAMUNT MONSONET, amb el DNI/NIF núm. 33914947K, qui dóna fe de l'acte.
I d'una altra banda el senyor OSCAR JUSTO SABATÉ AGUILÀ, amb el DNI/NIF núm.
43710351R, major d'edat, amb domicili a efectes del present contracte al polígon industrial
Camí dels Frares, carrer O, parc. 12, nau 5, de Lleida (25190).

L’alcalde Sr. Xavier Fonollosa i Comas, en nom i representació de l'AJUNTAMENT DE
MARTORELL, i el senyor Oscar Justo Sabaté Aguilà, en nom i representació de l'empresa
MUNTATGES LLEIDA, S.A., amb CIF A25022427, domiciliada al polígon industrial Camí
dels Frares, carrer O, parcel.la 12, nau 5 de Lleida (25190). El compareixent està facultat per
al present acte en virtut del seu càrrec d’administrador solidari pel qual va ser nomenat amb
caràcter indefinit segons consta al certificat d’inscripció al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya que obra a
l'expedient.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a obligar-se, i en especial per a
l'atorgament del present contracte, i D I U E N:

ANTECEDENTS
I.- Mitjançant decret de l'Alcaldia, núm. 1996, de data 3 de desembre de 2018, es va aprovar
l'expedient de contractació del subministrament i instal∙lació de lluminàries, mobiliari urbà,
senyalització i jocs infantils en els espais definits en el projecte del Parc del Riu Anoia (Fase
I) de Martorell, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques, una còpia dels quals s’adjunta al present contracte, com a ANNEX
NÚMERO 1, subscrita pel legal representant de l’adjudicatària.
II.- Obert el procediment d’adjudicació, es publicà l’anunci de licitació al perfil del contractant
de l'Ajuntament de Martorell en data 4 de desembre de 2018, de conformitat amb allò que
s'estableix 135.1. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Xavier Fonollosa Comas (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 26/03/2019
HASH: 9f633ac6e7769c657ad5c9549aacbb4c

O B R E N:

III.- A l'expedient administratiu hi figura la proposició efectuada per l’empresa adjudicatària,
respecte al Lot núm. 1, que literalment diu: “El Sr. Oscar Justo Sabaté i Aguilà amb
residència a efectes de notificacions a Lleida, Polígon Industrial El Camí dels Frares, al
carrer O, parcel.la 12, nau 5, i amb DNI/NIE/passaport 43710351R, declara que, assabentat
de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del
contracte de subministrament i instal.lació de lluminàries, mobiliari urbà, senyalització i jocs
infantils en els espais definits en el projecte del Parc del Riu Anoia (Fase I) de Martorell, LOT
1, es compromet en en nom i representació de l'empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A., a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total
de 55.176,00 € (cinquanta-cinc mil cent seixanta-sis euros), DELS QUALS 45.600,00 €, es
corresponen al preu del contracte i 9.576,00 € es corresponen a l'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA).
I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.
Lleida, a 19 de desembre de 2018.Signatura il.legible"
Així mateix proposa les següents millores:
(...)
1a. L’ampliació del termini de garantia, previst en el plec de clàusules administratives
particulars, en 5 any/anys. (Total termini 7 anys).
2a. La reducció del termini de lliurament, previst en el plec de clàusules administratives
particulars, en 15 dies naturals (Total termini 30 dies naturals).

V.- D'acord amb la carta de pagament amb núm. d’operació 320190000326, de data 22 de
gener de 2019, l'adjudicatària ha constituït la garantia definitiva, per import de 2.280,00.-€,
establerta a la clàusula setzena del Plec de clàusules administratives particulars regulador
del contracte. S'adjunta al present contracte còpia de la citada carta de pagament, com a
ANNEX NÚMERO 2.
I com que convé a ambdues parts, en qualitat d'adjudicant i d'adjudicatària, aquest contracte
d'execució d'obres, el formalitzen en aquest document, pel qual:

PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN

Primer.- L'empresa MUNTATGES LLEIDA S.A., s’obliga a realitzar el subministrament i
instal.lació de les lluminàries els espais definitis en el projecte del Parc del Riu Anoia (Fase
I) de Martorell (Lot núm. 1) pel preu de 45.600.- € (IVA exclòs) i les millores consistents en
l'ampliació del termini mínim de garantia en 5 anys per sobre del previst en el plec de
clàusules administratives particulars (dos anys) i la reducció del termini de lliurament previst
en el plec de clàusules administratives particulars en 15 dies naturals.
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IV.- Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2019,
s’adjudicà el Lot núm. 1 (Enllumenat públic), del contracte de subministrament de referència,
a l'empresa Muntatges Lleida, S.A.

El material a subministrar és el detallat al plec de prescripcions tècniques particulars aprovat
i que regeix aquest contracte.

Segon.- El termini de lliurament serà de 30 dies a comptar des de la formalització del
contracte administratiu.
Tercer.- El lloc de lliurament és farà al lloc indicat pels Serveis Tècnics municipals de
l'Ajuntament de Martorell.
Quart.- El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les
condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
Cinquè.- El termini de garantia és de 7 anys a comptar des de la data de recepció del
subministrament lliurat.
Sisè- Ambdues parts s'obliguen a l'exacte compliment del contracte, d’acord amb el Plec de
clàusules administratives particulars, Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules
generals aplicables als contractes de subministrament de l’Ajuntament de Martorell,
sotmetent-se expressament, en tot allò no regulat en aquest document, als preceptes de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Els atorgants s'afirmen i ratifiquen en el contingut d'aquest document i el signen, a un sol
efecte, de la qual cosa, com a secretari, en dono fe.
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Document signat electrònicament per l'alcalde, Sr. Xavier Fonollosa Comas; el secretari de
l'Ajuntament de Martorell, Sr. Jaume Tramunt Monsonet i el representant de l'empresa
adjudicatària MUNTATGES LLEIDA, S.A..

ANNEX NÚM. 1
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ
DE
LLUMINÀRIES,
MOBILIARI
URBÀ,
SENYALITZACIÓ I JOCS INFANTILS EN ELS ESPAIS DEFINITS EN
EL PROJECTE DEL PARC DEL RIU ANOIA (FASE I) DE
MARTORELL (EXP. G-4332/2018).
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Descripció: Subministrament i instal·lació de lluminàries, mobiliari urbà, senyalització i jocs
infantils en els espais definits en el projecte del Parc del Riu Anoia (Fase I) de Martorell.
Tal com es motiva en l’informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte elaborat
pel cap de l’àrea de territori i sostenibilitat de l’Ajuntament que consta en l’expedient,
l’objecte del contracte es desglossa en els següents lots:
. Lot 1 Enllumenat públic
. Lot 2 Mobiliari urbà, senyalització i jocs infantils
Els licitadors podran presentar oferta per un o pel dos lots ressenyats.
Codi CPV:
65310000-9 Distribució d’electricitat
77313000-7 Servicios de mantenimiento de parques
45233293-9 Instal·lació de mobiliari urbà
45233294-6 Instal·lació de senyalització viària
37535240-1 Toboganes para parques infantiles
37535250-4 Balancines para parques infantiles
37535210-2 Columpios para parques infantiles

B1. Determinació del preu per als dos lots: import net de CENT TRENTA-CINC MIL EUROS
(135.000,00 euros), més l’IVA al tipus del 21%, que fa un total de CENT SEIXANTA-TRES MIL
TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (163.350,00 €).
Desglossament per lots:
Lot núm. 1. Enllumenat públic: 57.000,00 €, IVA exclòs; 68.970,00 IVA inclòs (amb el tipus
del 21%).
Lot núm. 2. Mobiliari urbà, senyalització i jocs infantils: 78.000,00 €, IVA exclòs; 94.380,00
IVA inclòs (amb el tipus del 21%).
B2. Valor estimat del contracte per als dos lots: 135.000,00 euros, IVA exclòs.
B3. Pressupost base de licitació per als dos lots: 135.000,00 €, IVA exclòs; 163.350,00 IVA
inclòs (amb el tipus del 21%).

Codi Validació: 6PGJCNDZF5A3TD9MD4DE72PN5 | Verificació: http://martorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 57

B. Dades econòmiques

C. Existència de crèdit
C1. Com que l’execució d’aquest contracte està prevista que tingui lloc a partir del dia 2 de
gener de 2019, el seu finançament resta condicionat a l’existència de consignació adequada
i suficient al pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2019.
C2. Expedient d’abast plurianual: No aplica.
Acord de Govern:
Distribució de les anualitats: (any / import)
D. Termini de durada
Termini i lloc de lliurament per als dos lots: El termini de lliurament serà de quaranta-cinc (45)
dies naturals a comptar des del dia següent al de la formalització del contracte, o l’inferior que
proposi l’adjudicatari.
El lliurament es farà al lloc indicat pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de
Martorell.
Possibilitat de pròrrogues i termini: No es preveuen pròrrogues.
E. Variants
Sí:

No: x

Elements:

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert
Aplicació de mesures de gestió eficient: Sí:

No: x

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí:

No: x

G. Solvència econòmica i financera i tècnica
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica
.Lot 1
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Condicions:

. Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis, referit al millor dels tres últims exercicis disponibles en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un
import igual o superior a 60.000,00 euros, IVA exclòs. Aquest volum anual de negocis
s’acreditarà mitjançant declaració de l’empresari.
. Solvència tècnica
. Una relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims
anys, en la qual se n’indiqui l’ import, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui
necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden
indicar que es tenen en compte les proves dels subministraments pertinents efectuats més
de tres anys abans. Quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de
contractació, els subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que
tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats
els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
. Lot 2
. Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis, referit al millor dels tres últims exercicis disponibles en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un
import igual o superior a 80.000,00 euros, IVA exclòs. Aquest volum anual de negocis
s’acreditarà mitjançant declaració de l’empresari.

. Una relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims
anys, en la qual se n’indiqui l’ import, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui
necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden
indicar que es tenen en compte les proves dels subministraments pertinents efectuats més
de tres anys abans. Quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de
contractació, els subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que
tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats
els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència
i recursos d’altres entitats que no es trobin en cap supòsit de prohibició per contractar i amb
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la
vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.
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. Solvència tècnica

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
9/2017, de 8 de novembre (LCSP).
G2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No aplica
G3. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestió mediambiental: No aplica
H. Criteris d’adjudicació i ponderació/puntuació
Comuns per a ambdós lots:
1. Oferta econòmica, fins a un màxim de 60 punts
Formulació del criteri: Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim
de 60 punts, i a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma
proporcional, tal i com s’estableix en aquest fórmula:
PE= P x (O m /O v )
On,
PE= Puntuació oferta econòmica, en base a 60.
P= 60
O m = Oferta amb preu més baix respecte el pressupost de licitació, expressat en euros.
O v = Oferta a valorar, expressat en euros.

2. Termini de lliurament, fins a un màxim de 30 punts.
S’atorgaran 2 punts per cada dia natural de reducció del termini de lliurament (que és de 45
dies naturals a comptar des de la formalització del contracte).
3. Termini de garantia, fins a un màxim de 10 punts. Per l’ampliació del termini mínim de
garantia (que és de dos anys) s’atorgarà la puntuació següent:
Per cada any d’increment de garantia: 2 punts
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Es considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat en els següents casos:
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Les ofertes que no continguin cap baixa econòmica, es puntuaran amb 0 punts

. Quan concorri un licitador, si la seva oferta es inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals i a més obtingués la màxima puntuació per la resta de criteris
d’adjudicació previstos.
.Quan concorrin dos o més licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades i a més obtingués la màxima
puntuació per la resta de criteris d’adjudicació previstos.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
J1. Empreses licitadores: No procedeix
J2. Empreses proposades com adjudicatàries
.Declaració responsable en matèria de prevenció de riscos laborals conforme al model que
recull l’annex 4 d’aquest plec de clàusules.
. Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil a què
es refereix la clàusula trentena, apartat c) d’aquest plec.
K. Garantia provisional
No s’exigeix.
L. Garantia definitiva
Sí s’exigeix.

Forma de constitució: Qualsevol de les recollides a l’article 108 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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 (en endavant LCSP).
M. Condicions especials d’execució
No procedeix.
N. Modificació del contracte prevista
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte
si concorren les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP.
O. Cessió del contracte
Ateses les característiques del contractista, les quals constitueixen un element essencial del
contracte, no es permet la seva cessió a tercers.
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Import: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

P. Subcontractació
Sí procedeix.
Percentatge: 40%
Q. Revisió de preus
No procedeix, perquè la durada del contracte és inferior a dos anys, termini que ha de
transcórrer per a la revisió de preus segons l’article 103.5 de la LCSP.
R. Termini de garantia
S’estableix un termini mínim de garantia de dos anys a comptar des de la data de recepció
de la prestació contractada, llevat del cas que l’adjudicatari proposi un altre de més ampli.
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No procedeix.
T. Programa de treball
No s’exigeix.
U. Règim específic de penalitats
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del
preu del contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats:

-

-

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de
clàusules administratives particulars (PCAP).
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan
produeixin un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
L’incompliment de l’ordre i terminis d’actuació per àrea detallats pels responsables del
serveis tècnics de l’Ajuntament de Martorell.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.

Codi Validació: 6PGJCNDZF5A3TD9MD4DE72PN5 | Verificació: http://martorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 57

a) Faltes molt greus

b) Faltes greus
-

-

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no
constitueixin falta molt greu.
L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP, quan
no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.

c) Faltes lleus
-

-

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no
constitueixin falta molt greu o greu.
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.

Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són
les següents:

-

Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació
per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació
per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la
imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia de què es tracti.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
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-

I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és el descrit en l’apartat A del quadre de característiques.
1.2 L’objecte del contracte no es divideix en lots tal com s’indica en l’apartat A del quadre
de característiques i queda justificat a l’expedient.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant aquest contracte consten en el plec de
prescripcions tècniques.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1
del quadre de característiques.
3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de
característiques.

3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir
durant l’execució del contracte.
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que
s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques.
Quarta. Termini de durada del contracte
4.1 El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques. El citat termini començarà a comptar des del dia de la formalització del
contracte.
4.2 El contracte es podrà prorrogar quan així s’estableixi en l’apartat D del quadre de
característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà
obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos
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3.3 El pressupost base de licitació es determina en l’apartat B.3 del quadre de
característiques. Aquest és 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 les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.

d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en
cap cas, per acord tàcit de les parts.
Cinquena. Règim jurídic del contracte
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren
part integrant del contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) 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 (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Sisena. Admissió de variants
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb
els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen.
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els
establerts en l’apartat F del quadre de característiques.
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.

Codi Validació: 6PGJCNDZF5A3TD9MD4DE72PN5 | Verificació: http://martorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 57

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació implantat per l’Ajuntament de Martorell en la seva seu electrònica, d’acord amb la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic o als telèfons mòbils que
les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la
clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que
s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha
posat a disposició en la seu electrònica municipal, haurà/n d’accedir-hi la/les persones
designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis
de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal
Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de
notificació.
Novena. Aptitud per contractar

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65
de la LCSP.
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP.
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest
plec.
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.
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9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment
de perfecció del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI
de la Directiva 2014/24/UE.

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidàriament davant l’Ajuntament i han de nomenar una persona representant o
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extinció.
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba
dins l’apartat “Perfil del licitador”.
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La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea
ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un
informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc
del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren
inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que
actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del
contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o
de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals
ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC),
sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat
igual o superior a 221.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa
referència l’article 80 de la LCSP.

9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència que es
detallen en l’apartat G1 del quadre de característiques, a través dels mitjans d’acreditació
que es relacionen en aquest mateix apartat.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les
referències sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la
seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol
altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.2 del
quadre de característiques.
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb
elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional,
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del
compromís per escrit de les entitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la
unió o d'altres entitats.
10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de
selecció qualitativa que figurin en aquests.
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència,
en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de
determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les
seves integrants.
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No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes presten els subministraments per als quals són necessàries les
capacitats esmentades.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 La documentació per prendre part en aquesta licitació s’ha de presentar dins del termini
que s’estableixi en l’anunci corresponent, en el departament de contractació de l’Ajuntament
de Martorell (Carrer Mur, 61, 1a planta), abans de les 14:30 hores, podent ésser també
enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’ha de lliurar a l’Oficina de Correus i
dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva
tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax a l’Ajuntament el mateix dia de la seva
presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la
presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense
haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
11.2 L’esmentada documentació s’ha de presentar en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada.
11.3 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

11.5 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de
prescripcions tècniques, i l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les
dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
11.6 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no admissió de cap de les propostes
que hagi subscrit.
11.7 Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en dos sobres, tancats, identificats i signats per qui licita o per la persona que
representa a l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament. En
l’exterior de cada sobre s’haurà d’indicar la licitació i el lot al qual s’opta. En cada sobre s’ha
d’incloure un índex amb el seu contingut
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11.4 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el
qual la facilitarà almenys 8 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions.

11.8 Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
Les empreses licitadores han de presentar bé el Document europeu únic de contractació
(DEUC), o bé una declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com a annex
1B d’aquest plec, mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica
i financera i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits en les clàusules novena
i desena d’aquest plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es
troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com que
compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
a.1) En el cas que s’opti per presentar el DEUC:
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC utilitzant el servei en línia
de la Comissió Europea.
En aquest sentit, la Instrucció 1/2016 de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre instruccions per emplenar
el document europeu únic de contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de
DEUC en versió catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne l’emplenament, i,
en particular, indicacions sobre les dades que poden constar en el RELI i/o en el ROLECE.
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representant legal.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de
la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les
empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via de les Corts
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A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la
persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.

Catalanes, 635, 08010-Barcelona, tel. 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o
en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan
obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o
que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el
DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als
documents o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del
compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
a.2) En el cas que s’opti per presentar declaració responsable:

A més, en el cas d’empreses que concorrin a la licitació agrupades en una unió temporal
d’empreses han de presentar, juntament amb la declaració responsable, un document on
indiquin el nom de les empreses que la constituiran, la participació de cadascuna d’elles, i el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal d’empreses en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits
exigits en aquet plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable,
l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver
presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin
la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs,
quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans
d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI,
en el ROLECE, o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra
prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
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La declaració responsable ha de contenir les dades generals identificatives de l’empresa
licitadora i ha de fer referència a la capacitat suficient del representant per comparèixer i
signar proposicions en nom de l’empresa, com també, si s’escau, a la resta d’aspectes
relacionats en les lletres b), c), e), f) i g) següents.

b) Notificació electrònica
Indicació de l’adreça de correu electrònic –o, addicionalment, del número de telèfon mòbilon rebre els avisos de la posada a disposició de les notificacions electròniques mitjançant la
bústia de la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell, així com de la/les persona/es
autoritzada/es a accedir a les notificacions, d’acord amb els models que s’adjunten com a
annex 1A o 1B en funció de si es presenta DEUC o declaració responsable de compliment
dels requisits previs.
c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte,
amb renúncia expressa al seu fur propi, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex
1A.
Si es presenta una declaració responsable com a indicativa del compliment dels requisits
previs, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1B, la submissió, si s’escau, als
jutjats i tribunals espanyols es manifestarà en la mateixa declaració responsable.
d) Grup empresarial
Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a què
pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup.

Declaració de l’empresa de tenir, en cas d’estar obligada, la plantilla integrada per un
nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o d’haver adoptat alguna
de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel
qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a
favor de les persones treballadores amb discapacitat, d’acord amb el model que s’adjunta
com a annex 1A.
Si es presenta una declaració responsable com a indicativa del compliment dels requisits
previs, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1B, la mateixa declaració ha de fer
referència a aquesta circumstància.
f) Sucursal a Espanya
Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea de què
tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, d’acord
amb el model que s’adjunta com a annex 1A.
Si es presenta una declaració responsable com a indicativa del compliment dels requisits
previs, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1B, la mateixa declaració ha de fer
referència a aquesta circumstància.
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e) Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades

g) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
Declaració de l’empresa, si s’escau, de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1A.
Si es presenta una declaració responsable com a indicativa del compliment dels requisits
previs, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1B, la mateixa declaració ha de fer
referència a aquesta circumstància.
h) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.
i) Altra documentació
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de característiques.
j) Garantia provisional
Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan s’estableixi en
l’apartat K del quadre de característiques i per l’import que es determini.
La garantia provisional es pot constituir:

- Mitjançant aval presentat davant la tresoreria municipal, en la forma i condicions
reglamentàries, prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit,
establiment financer de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles 56 i 58 i l’annex V del
RGLCAP.
- Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels articles 57,
58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar
en el ram de caució. El certificat del contracte s’ha de lliurar a la tresoreria municipal.
En el cas d’unions temporals d’empreses, les garanties provisionals es poden constituir per
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia
requerida i cobreixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses
licitadores immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia
provisional s’ha de tornar a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan hagi
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- En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions
reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del
RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.
L’efectiu s’ha de dipositar al compte bancari que designi la tresoreria municipal. Els
certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan de
contractació.

constituït la garantia definitiva, si bé aquesta pot aplicar l’import de la garantia provisional a
la definitiva o procedir a constituir una garantia definitiva ex novo.

ADVERTIMENT
La documentació que conté el sobre A no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre B. L’incompliment d’aquesta obligació
implica l’exclusió de la licitació.
CONTINGUT DEL SOBRE B (OFERTA ECONÒMICA I MILLORES, SI ESCAU)
a) Les empreses licitadores hauran d’incloure la seva oferta econòmica i la proposició de les
possibles millores que s’ofereixin, d’acord amb el models que s’adjunten com a annexos 2 i
3 a aquest plec.
b) No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
c) Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una
de les persones signants del DEUC.
Dotzena. Mesa de contractació

- President Titular: l’alcalde, Sr. Xavier Fonollosa Comas.
- 1r. Suplent de President: el regidor de planificació urbanística, medi ambient i habitatge, Sr.
Adolf Bargués Asturias.
- 2a. Suplent de President: la regidora de coordinació de l’àrea de serveis a les persones,
Sra. Núria Canal Pubill.
- Vocal Titular: Sr. Rodrigo Alaminos Rodríguez, arquitecte municipal i cap de l’àrea de
territori i sostenibilitat.
- 1r. Suplent de Vocal: Sr. Joan Casademont Portell, enginyer municipal.
- 2n. Suplent de Vocal: Sr. Marcel Turull Montells, arquitecte tècnic municipal.
- Sr. Jaume Tramunt Monsonet, secretari de la corporació o funcionari que legalment el
substitueixi.
- Sra. Lluïsa Llach Punti, interventora-accidental de l'Ajuntament, o funcionari que legalment
la substitueixi.
- Secretari titular de la Mesa: Sr. Marco Antonio Sabe Bernal, Tècnic d’Administració
General.
- Secretària suplent de la Mesa: Sra. Montserrat Navarro Carrillo, Tècnica
d’Administració General.
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12.1 La Mesa de contractació, designada amb caràcter permanent, està integrada pels
membres següents:

12.2 La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i, en
cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades
perquè els esmenin en el termini de tres dies hàbils.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre
A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així
com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el perfil de contractant d’aquesta Administració.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article
22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentarse després de declarades admeses les ofertes.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de la bústia de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Martorell, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena.
Tretzena. Comitè d’experts
En cas que la puntuació que s’atribueixi als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici
de valor sigui superior a la que s’atribueixi als criteris avaluables de forma automàtica,
s’haurà de designar un comitè d’experts, la composició de la qual s’ha d’ajustar a allò que
estableix l’article 28 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig.

14.1 Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta amb la millor relació
qualitat-preu s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de
característiques.
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que responguin
tots ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a judici de valor o
tots quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació
tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.
Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor conjuntament
amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la
licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B presentats per les empreses
admeses.
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Catorzena. Determinació de l’oferta amb la millor relació qualitat-preu

Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin
d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de
quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de la bústia de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Martorell, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula
quarantena.
14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les
que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge
més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
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L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.

- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els
requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.
- En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la
proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre
que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial
corresponent.
- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a
l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi
alternativa de comerç just.
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.
14.4 Subhasta electrònica
No es podrà utilitzar la subhasta electrònica per a la presentació de millores en els preus o
de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de ser
expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt.
14.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es,
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de deu dies hàbils per presentar la
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
La sol·licitud de justificació es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de la bústia de la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell, d’acord amb la
clàusula vuitena d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i
es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de
característiques.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si 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, inclòs l’incompliment dels
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’adjudicació.
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de bústia de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Martorell, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que
no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea.
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les
empreses a les capacitats de les quals es recorri:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions de la clàusula novena.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia
del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per
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15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què,
dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut
el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.

l’òrgan administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents:
ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el
registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures
d’apoderament.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència.
- Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, previstos en els articles 13 i 14 del RGLCAP, així com
el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la
mateixa norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:

En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat
Social:
 Ce rtifica t pos itiu de l’
Agè ncia Es ta ta l d’
Adm inis tra ció Tributà ria a cre dita nt que l’
e m pre s a e s
troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària
amb l’Estat.
 Ce rtifica t pos itiu, e m è s pe r la Tre s ore ria de la S e gure ta t S ocia l, de troba-se
r al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà
mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria
de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents
anteriors, si ha indicat en el DEUC, que l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a
través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la Unió Europea de consulta
gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant
la retenció sobre el preu).
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En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
 S i l’
e m pre s a propos a da com a djudica tà ria é s s ubje cte pa s s iu de l’
Im pos t s obre Activita ts
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el
darrer rebut de l’Impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver estat donat
de baixa en la matrícula de l’Impost.
 S i l’
e m pre s a propos a da e s troba e n a lgun s upòs it d’
e xe m pció re collit e n l’
a pa rta t 1 de
l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el
supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de persones obligades
tributàriament.

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de
característiques.
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat J2 del quadre de característiques del contracte.
La certificació de l’acreditació de la inexistència de deutes tributaris en període executiu amb
l’Ajuntament de Martorell i el Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de
Martorell s’aportarà d’ofici pel propi Ajuntament.
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent, només
si tal documentació no està anotada en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada,
d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec:
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant
la retenció sobre el preu).
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de
característiques.

La certificació de l’acreditació de la inexistència de deutes tributaris en període executiu amb
l’Ajuntament de Martorell i el Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de
Martorell s’aportarà d’ofici pel propi Ajuntament.
15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de la bústia de la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell, d’acord
amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet comporta l’exigència de 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
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- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat J2 del quadre de característiques del contracte.

provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
Setzena. Garantia definitiva
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de
característiques.
16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats
s’han de dipositar a la caixa de la tresoreria municipal.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en
la tresoreria municipal.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada
per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar en la tresoreria municipal.

16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal
que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de l’esmentada reposició.
16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada
moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a
l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de
preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb
el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de
la LCSP.
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16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en
l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses
integrants de la unió temporal.

16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Ajuntament pot resoldre el contracte.
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho
a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
Divuitena. Adjudicació del contracte

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de la bústia de la seu electrònica de l’Ajuntament
de Martorell, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què
s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –o, en cas que s’hagi informat, al
telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa o
empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent
al seu càrrec les despeses corresponents.
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18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades
com a adjudicatàries, dins del termini dels cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació.

19.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a
què es refereix la clàusula anterior.
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, 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’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa
en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Ajuntament,
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a
què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats
anteriors.
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament
de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la
seva extinció.

19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
19.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant.
19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció
del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no
tinguin caràcter de confidencials.
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19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vintena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses
subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques.
Vint-i-unena. Execució i supervisió del contracte
El contracte s’executarà amb estricta subjecció al que estableixen les seves clàusules i els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, i conforme a les
instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la
persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-i-cinquena d’aquest
plec.
Vint-i-dosena. Programa de treball
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball
per al lliurament dels béns a subministrar quan així es determini en l’apartat T del quadre
de característiques.
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
23.1 L’empresa contractista està obligada al lliurament dels béns objecte del
subministrament en el temps i lloc fixats en l’apartat D del quadre de característiques.

23.3 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Ajuntament podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.
L’Ajuntament tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per
causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se
li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, llevat que el contractista en demani
un altre de més curt. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no
requerirà intimació prèvia per part de l’Ajuntament.
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23.2 L’empresa contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats en l’apartat D del
quadre de característiques, llevat que l’Ajuntament hagi incorregut en mora en rebre’ls.

23.4 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.
Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte
L’Ajuntament efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució
del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.
Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte
Es designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions
generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les
característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte
administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la
coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret tindrà les
funcions següents:
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables
al contractista.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i l’empresa contractista en l’execució
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Ajuntament i no vinculant.
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Vint-i-sisena. Resolució d’incidències

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista
28.1 L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu del subministrament
efectivament lliurat i formalment rebut per l’Ajuntament.
28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les
condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han
de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Ajuntament.
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista
haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents:
. òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: intervenció de
l’Ajuntament de Martorell.
. òrgan de contractació: junta de govern local de l’Ajuntament de Martorell.
. destinatari: Ajuntament de Martorell.

28.4 L’empresa contractista podrà lliurar el subministrament amb major celeritat de
l’establerta en el contracte. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que
sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la
consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
28.5 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
subministrament realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Ajuntament o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
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28.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament.
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i,
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i
dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena
d’aquest plec.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per un import mínim de 600.000,00 euros.

e) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la legislació vigent
sobre protecció de dades de caràcter personal 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.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Ajuntament
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de
l’execució directa del contracte.
f) L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer-se càrrec de
les despeses del lliurament i el transport dels béns objecte del subministrament al lloc
convingut.
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d) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
subministrament les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

g) En el cas de contractes d’arrendament l’empresa contractista té l’obligació d’assumir el
manteniment de l’objecte del contracte durant el seu termini de vigència.
h) L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta següents:
1) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
2) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
3) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
4) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
5) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
6) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Trenta-unena. Prerrogatives de l’Ajuntament

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i
amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Ajuntament es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP.
Trenta-dosena. Modificació del contracte
32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en els articles 203 a 207 de la LCSP.
32.2 La modificació del contracte no prevista en aquest plec de clàusules 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.
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Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat
imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució,
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.

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.
32.3 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.
32.4 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.
Trenta-tresena. Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Ajuntament o perquè el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4
mesos, comunicant-ho a l’Ajuntament amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Ajuntament ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.

L’Ajuntament ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se
li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys
i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en
aquest precepte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
Trenta-quatrena. Successió i Cessió del contracte
34.1 Successió en la persona del contractista:
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada
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L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona
en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el
termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la
suspensió.

en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se
l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades,
es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi
produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió
de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
34.2 Cessió del contracte:
D’acord amb el que es preveu en l’apartat O del quadre de característiques, no es permet
la cessió del contracte a tercers.

35.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del
quadre de característiques.
35.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció
de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es
troba incursa en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per
acreditar la seva aptitud.
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Trenta-cinquena. Subcontractació

35.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
35.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
35.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les
conseqüències següents:
a) La imposició al contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del
subcontracte.
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 LCSP.
35.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Ajuntament, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la
clàusula trentena d’aquest plec. El coneixement que l’Ajuntament tingui dels contractes
subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.

35.7 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la
LCSP.
35.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
35.9 Els subcontractes i els contractes de subministrament a què es refereixen els articles
215 a 217 de la LCSP tenen en tot cas naturalesa privada.
35.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Ajuntament pot comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada
de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de
compliment del pagament en termini.
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Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Ajuntament contractant
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

Trenta-sisena. Revisió de preus
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de
característiques. La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi
executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva
formalització.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-setena. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles
210 i 300 de la LCSP.
L’Ajuntament determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de
la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de
vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del
preu satisfet.
Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la reposició
dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient.
Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació dels
béns subministrats.
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes
observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o
reposició no és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a compte
de l’empresa contractista, sense que aquesta tingui el dret al pagament dels béns o, si
s’escau, a què se li reclami el preu que l’Administració hagi abonat.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte,
si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i
transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
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El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i
començarà a computar a partir de la recepció del subministrament.

Trenta-novena. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 de la LCSP
relatiu a la successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre l’Ajuntament i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part de l’Ajuntament per un termini superior a sis mesos.
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en
més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a
l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a
partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució
del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 307 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert
en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
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- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per
termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONAL I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT
CONTRACTUAL
Quarantena. Règim de recursos
A. En cas de contractes de subministraments de valor estimat superior a 100.000 euros:
40.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44
de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin
les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els
acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en
l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la
interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els
articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

40.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició, de
conformitat amb el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
40.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Ajuntament són susceptibles dels mateixos recursos recollits en l’apartat 40.2 d’aquest
plec.
B. En cas de contractes de subministraments de valor estimat igual o inferior a 100.000
euros:
40.4 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs potestatiu de
reposició, de conformitat amb el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs
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Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.

contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
40.5 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Ajuntament són susceptibles dels mateixos recursos recollits en l’apartat 40.1 d’aquest
plec.
Quaranta-unena. Arbitratge
Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre
l’Ajuntament contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries
de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de
desembre, d’Arbitratge.
Quaranta-dosena. Mesures cautelars
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades
per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial
decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.
Quaranta-tresena. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
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Quaranta-quatrena. Jurisdicció competent

Plec de prescripcions tècniques particulars per al subministrament i instal·lació de
lluminàries , mobiliari urbà, senyalització i jocs infantils en els espais definits en el
projecte del Parc del Riu Anoia (Fase I) de Martorell.

1. ANTECEDENTS
Els serveis tècnics de l’Ajuntament han redactat el projecte tècnic de l’obra PARC DEL RIU
ANOIA (FASE I), el qual haurà de ser sotmès a la tramitació reglamentària.
1.1 objecte
L’objecte del present plec és el de definir les condicions tècniques per al subministrament i
instal.lació complerta de lluminàries , mobiliari urbà, senyalització i jocs infantils en els
espais resutants destinats a aquest efecte definits en el projecte del parc del riu Anoia
(FASE I).
L’objecte inclou le següents prestacions:
- Subministrament i instal.lació d’enllumenat públic amb criteris d’eficiència energètica
- Subministrament i instal.lació de mobiliari urbà en les noves àrres de lleure i oci pel
gaudi del ciutadà.
- Subministrament i instal.lació de senyalització de recorreguts dins el nou parc a i en
el límit d’aquest amb l’entorn urbà existent
- Subministrament i instal.lació de nous jocs infantils en les noves zones de lleure i
espais d’oci de nova creació

L’àmbit d’actuació queda definit per l’espai fluvial situat al marge dret de l’últim tram del riu
des de l’aparcament del Vapor fins a l’àmbit de la confluència amb el riu Llobregat i fins a
l’aparcament situat al final del Carrer Sant Bartomeu, donant continuïtat a la xarxa de camins
i itineraris al voltant del riu i fomentant espais per el lleure, lúdics i esportius.
3. DEFINICIÓ DELS LOTS
Per a cadascun dels lots es defineixen les necessitats existents, a partir de les quals el
licitador proposarà les llumeneres i els elements de joc a les àrees de jocs infantils, dins les
tipologies, materials i línies definides per l’Ajuntament de Martorell i que compleixin amb els
requeriments mínims generals i específics de cada àrea, respectant fidelment la qualitat
dels materials, aspectes lúdics i criteris d’instal·lació, homologacions i certificacions
actualitzades que s’estableixen en el present plec.
Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta coherent amb les necessitats
que es defineixen en el present plec.
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2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Així mateix, les propostes hauran d’incloure el subministrament, instal·lació i acabaments
de totes les estructures i elements tant sigui en terres formigonats o en terres tous.
El conjunt de l’actuació tindrà un termini límit d’execució de 45 dies a partir de la signatura del
contracte condicionat a l’informe d’intervenció d’existència de crèdit del pressupost 2019.
L’objecte del contracte es dividirà en 2 LOTS:
LOT 1: Subministrament i instal.lació de llumeneres i lluminàries
LOT 2: Subministrament i instal.lació de mobiliari urbà, senyalització i jocs infantils
LOT 1: SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’EQUIPAMENT D’ENLLUMENAT
PÚBLIC
Característiques tècniques del subministrament i instal·lació
1. Columnes
1.1

COLUMNA 8 m, 31 UNITATS

1.2

COLUMNA 10 m, 3 UNITATS

Columna cilindrica de 10 m d'alçària, amb base pletina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó, tipus PRIM marca FUNDICION DUCTIL
BENITO o equivalent, galvanitzat en calent. Inclòs la fixació i els corresponents perns
d'ancoratge, femelles i contrafemelles, equip de derivació i protecció, amb fusibles de
6A, IP-55, cablejat interior amb linia de 2x2,5+1x2,5(T) mm² 1KV, RV amb
connexions, connexió a terra (piqueta inclosa), muntada sobre dau de formigó de
0,8X0,8X1 m. Totalment connectada i en funcionament.
2. Lluminàries
2.1

PROJECTOR LED 84W en columnes de 8m , 31 UNITATS
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Columna cilíndrica de planxa d'acer galvanitzada per immersió en bany de zinc en
calent de 77 micres de gruix mínim, de 8 m d'alçària, model Sant Oleguer de ROURA
o equivalent, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó. Inclou dos braços de 3mm de gruix, (un a 8m i l'altre a 6m), els
corresponents perns d'ancoratge, femelles i contrafemelles, equip de derivació i
protecció, amb fusibles de 6A, IP-55, cablejat interior amb linia de 2x2,5+1x2,5(T) mm²
1KV, RV amb connexions, connexió a terra (piqueta inclosa), caixa tipus CAHORS
DF21/2 clase II, muntada sobre dau de formigó de 0,8x0,8x1m. Totalment connectada
i en funcionament.

Projector PRQ.GEN2.A.L074 (MODEL MARTORELL 90º), de la marca CARANDINI,
SA o equivalent, protecció extra (10kv) contra sobretensions E-PROTEC, Tª de color
4000 k. Armadura d’alumini estrusionat i tapes laterals de fossa injectada d’alumini, de
molt baixa concentració de coure. IP-65 del conjunt. Placa pel driver d’alumini per la
dissipació tèrmica. Classe I. L70F10 a 25º vida mitja estimada en hores amb el 70%
del flux útil i amb la temperatura exterior de funcionament de 25º C. 80.000
h. Potència total consumida: 85w. Driver programat per protocol DALI, amb doble
nivell de regulació. Fixació amb forquilla d'acer per columna tipus Sant Oleguer o
equivalent.
2.1

PROJECTOR LED 117,6W en columnes de 10m , 12 UNITATS

Projector per a exteriors tipus LED de la Marca Philips, model TEMPO LED
117,6W/NM 220-240V, o equivalent, amb allotjament per a equip i acoblat al suport, Tª
de color 4000 k, IP-65 del conjunt. Placa pel driver d’alumini per la dissipació
tèrmica. Classe I. Driver programat per protocol DALI, amb doble nivell de regulació.
Fixació amb forquilla d'acer per columna tipus PRIM o equivalent.
3. Xarxa de terra, 800 metres
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió
a terra
4. Xarxa distribució, 896 metres
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

S’inclou:
La connexió (escomesa) d’electricitat pel subministrament d'enllumenat , segons
potencia de projecte, inclou ampliació o modificació de quadre d’enllumenat o
realització de connexions punt a punt equivalents.
La legalització de la instal·lació elèctrica d’instal·lació d’enllumenat a executar, incloent
projecte, certificat final, tramitació a entitat de control i industrial, incloent taxes
d'aquestes i tot el necessari per obtenir acta inspecció favorable, i documentació
registrada.
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Característiques generals

LOT 2: SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ, SENYALITZACIÓ
I JOCS INFANTILS
Característiques tècniques del subministrament i instal·lació:
1. MOBILIARI URBÀ
1.1 Papereres , 15 UNITATS
Model Romàntica Thermo de Happy Ludic o equivalent, de 40l. de capacitat, de
366mm de diàmetre interior, amb llistons de fusta de 42x42 mm de secció de pi
nòrdic termotractada amb acabat Lassur, amb estructura interna d'acer pintat al forn
de color gris, amb anella portabosses i pletina inferior per anclatje a dau de formigó,
ancorada al paviment de formigó amb mitjans mecànics.
1.2 Taules , 12 UNITATS
Subministre i col·locació de taula de picnic amb banc, model Mesa Picnic de Happy
Ludic o equivalent, de fusta de pi tractada a l'autoclau (clase IV), en format kit,
tornilleria d'acer inoxidable de 180cm de llarg, 165cm d'ample i 76,5cm d'alçada.
1.3 Tancaments , 700m
Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de fusta
quadrada de 70x70 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars.

Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció
circular de 10 cm de diàmetre, de 1500 mm d'alçària, fixada al terreny amb dau de
formigó realitzat in situ, inclós excavació de pou i formigonat de base. Inclou
fixacions metàliques tipus ´´pates´´ fixades mecanicament a base de pal.

2.

SENYALITZACIÓ
2.1 Indicador direccional, 15 UNITATS
Màstil de fusta rodó, de 3 m d’alçada, de pi nòrdica laminada i tractada a l’autoclau
clase IV amb placa de tauler de resines fenòliques HPL gravat amb làser, amb
cargoleria d’acer inoxidable, ref SE001 de Happy ludic o equivalent
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1.4 Proteccions , 15m

2.2 Pintura vial, 300 ml
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua/discontinua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització. Inclou premarcatge.
2.3 Pintura pas 758 m²
Pintat sobre paviment de faixes superficials per a passos de vianants, i zones de
prohibit estacionar, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, de color blanc i
color groc respectivament, amb màquina d'accionament manual. Pintura de dos
components. Inclou premarcatge.
3. JOCS INFANTILS

Edat: de 3 a 12 anys
Característiques:
- Fabricat amb fusta de robínia sense mecanitzar, altament resistent a
condicions climatològiques adverses.
- Les xarxes son de niló trenat reforçat amb ànima d’acer
- Certificat segons normativa europea EN-1176
- Disposa de:
. 13 pals (muntants) de fusta de robínia d’alçades diverses compreses
entre 0,5m i 2 m
. 2 plataformes-graons
. 3 pilons de 0,3m
. 2 xanques
. 1 pont embarcador oscil.lant de 40 cm d’amplada
. 1 xarxa horitzontal amb froma trinagular i pas de malla 30/30cm
. 1 laberint d’escalada de 5 peces
. 2 cordes balancí
. 2 cordes d’equilibri de 2 m de llargada col.locades a diferents alçades
Dimensions joc:
- Llargada:
11m
- Amplada:
4,2m
- Alçada:
2m
Instal.lació:
Fixat amb daus de formigó fets in situ.
S’inclou l’excavació de pous, retirada de terres ,execució del dau, i reomplert de
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3.1 Complexe Multijoc de Robínia de recorregut i escalada, 1 UNITAT
Multijoc dissenyat per l’experimentació i exercitació de l’equilibri corporal, de forma
individual o colectiva ref Agility equipment 2.15.12 Balancing course “coati”de SIKHolz o equivalent

terres fins a nivell de paviment acabat.
3.2 Complexe Balancí d’escalada de Robínia, 1 UNITAT
Multijoc dissenyat per l’experimentació i exercitació de l’equilibri corporal, de forma
individual o colectiva ref Agility equipments 2.12.116 Climbing Balancing unit “Cat”
de SIK-Holz o equivalent

Dimensions joc (inclosa la zona de protecció):
- Llargada:
16,60m
- Amplada:
12,40m
- Alçada:
Variable entre els 1,4 i 3,9 m
Instal.lació:
Fixat amb daus de formigó fets in situ.
S’inclou l’excavació de pous, retirada de terres ,execució del dau, i reomplert de
terres fins a nivell de paviment acabat.
3.3 Complexe d’escalada octogonal de Robínia, 1 UNITAT
Multijoc dissenyat per l’experimentació i exercitació de l’equilibri corporal, de forma
individual o colectiva ref Agility equipments 2.8.1 Climbing Combination octogonal
de SIK-Holz o equivalent
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Edat: de 6 a 12 anys
Nombre usuaris: 30
Característiques:
- Fabricat amb fusta de robínia sense mecanitzar, altament resistent a
condicions climatològiques adverses.
- Les xarxes son de niló trenat reforçat amb ànima d’acer
- Certificat segons normativa europea EN-1176
- Disposa de:
. 14 pals (muntants) de fusta de robínia d’alçades de diàmetres
compresos entre els 15 i 18 cm, i alçades diverses compreses entre
els 1,4 i 3,9 m ,
. 18 pals (travessers) de fusta de robínia de diàmetres compresos entre
els 10 i 12 cm i llargades entre 1,65 i 5 m
. 2 pals (travessers) amb escales de fusta de robínia
. 2 pals (muntants) d’escalada de fusta de robínia
. 4 Xarxes horitzontals de pas de malla de 25/25cm
. 2 Xarxes d’ascensió inclinades
. 1 Corda doble de balancí
. 2 cordes d’escalada
. 1 corda penjant transversal
. 1 laberint d’escalada de 5 peces
. 1 biga d’equilibri sobre suport de corda de fusta de robínia

Edat: de 6 a 12 anys
Característiques:
- Fabricat amb fusta de robínia sense mecanitzar, altament resistent a
condicions climatològiques adverses.
- Les xarxes son de niló trenat reforçat amb ànima d’acer
- Certificat segons normativa europea EN-1176
- Disposa de:
. 1 escala de 80 cm d’ample
. 1 pal de bombers de fusta de robínia d’alçada 2,35 m
. 1 escala de corda de 40 cm d’ample salvant 2,35 m
. 1 corda d’escalada amb suports intermitjos d’escalada
. 4 travessers de fusta de robínia
. 1 Xarxa horitzontal de pas de malla de 30/30cm
Dimensions joc :
- Llargada:
5,50m
- Amplada:
5,50m
- Alçada:
2m
Instal.lació:
Fixat amb daus de formigó fets in situ.
S’inclou l’excavació de pous, retirada de terres ,execució del dau, i reomplert de
terres fins a nivell de paviment acabat.

Edat: de 6 a 12 anys
Nombre usuaris: 2
Característiques:
- Fabricat amb fusta de robínia sense mecanitzar, altament resistent a
condicions climatològiques adverses.
- Sense perfils esmolats o esquerdes que puguin representar un perill per la
introducció del cap, dits o un altra part del cos.
- Tots els cargols ocults amb tapes de plàstic de colors.
- Taps de goma de seguretat.
- Ganxos de cadena d’acer inoxidable.
- Cadena calibrada que evita introduir els dits
- Certificat segons normativa europea EN-1176
- Disposa de:
. 1 seient fabricat amb goma de pneumàtic de 1,1m de diàmetre
. 1 cadena de seguretat d’acer galvanitzat amb suports universals
d’acer inoxidable
Dimensions joc :
- Llargada:
5m
- Amplada:
2m
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3.4 Gronxador de Robínia, 1 UNITAT
Gronxador ref Swings, carousels & aerial runways 4.3.1.3 Jungle Swing de SIK-Holz
o equivalent

-

Alçada:

3,3 m

Instal.lació:
Fixat amb daus de formigó fets in situ.
S’inclou l’excavació de pous, retirada de terres ,execució del dau, i reomplert de
terres fins a nivell de paviment acabat.

Edat: de 1 a 12 anys
Nombre usuaris: 6
Característiques:
- Fabricat amb fusta de robínia sense mecanitzar, altament resistent a
condicions climatològiques adverses.
- Sense perfils esmolats o esquerdes que puguin representar un perill per la
introducció del cap, dits o un altra part del cos.
- Tots els cargols ocults amb tapes de plàstic de colors.
- Taps de goma de seguretat.
- Ganxos de cadena d’acer inoxidable.
- Cadena calibrada que evita introduir els dits
- Certificat segons normativa europea EN-1176
- Disposa de:
. Estructura de 3 pòrtics amb muntants i travessers de fusta de robínia
. 2 seients plans
. 1 seient niu ( accesible )
Dimensions joc :
- Llargada:
9,2 m
- Amplada:
1m
- Alçada:
Variable entre 2,4 i 2,6m
Instal.lació:
Fixat amb daus de formigó fets in situ.
S’inclou l’excavació de pous, retirada de terres ,execució del dau, i reomplert de
terres fins a nivell de paviment acabat.
3.6 Molla de Robínia, 3 UNITATS
Molla individual per a 1 usuari amb forma de silueta/animal amb fusta de robínia ref
rocking equipment 1.5”Ladybird”/ 1.13”Frog”/1.24.5”Wild duck” de SIK-Holz o
equivalent
Edat: de 1 a 6 anys
Nombre usuaris: 1
Característiques:
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3.5 Gronxador mixte triple de Robínia, 1 UNITAT
Gronxador multiusuari amb 2 tipus de seient (2 seients plans i 1 seient niu) de fusta
de Robinia, format per 3 pòrtics, amb un seient a cada pòrtic ref Swings, carousels &
aerial runways 4.5.2.2.10 Swing Combination ,3 parts de SIK-Holz o equivalent

-

Fabricat amb fusta de robínia sense mecanitzar, altament resistent a
condicions climatològiques adverses.
Molla d’acer de 20mm de gruix
Sense perfils esmolats o esquerdes que puguin representar un perill per la
introducció del cap, dits o un altra part del cos.
Tots els cargols ocults amb tapes de plàstic de colors.
Taps de goma de seguretat.
Certificat segons normativa europea EN-1176

Dimensions joc :
- Llargada:
- Amplada:
- Alçada:

0,6m
0,4m
0,5m

Instal.lació:
Fixat amb daus de formigó fets in situ.
S’inclou l’excavació de pous, retirada de terres ,execució del dau, i reomplert de
terres fins a nivell de paviment acabat.

Edat: de 3 a 12 anys
Nombre usuaris: 6
Característiques:
- Fabricat amb fusta de robínia sense mecanitzar, altament resistent a
condicions climatològiques adverses.
- Sense perfils esmolats o esquerdes que puguin representar un perill per la
introducció del cap, dits o un altra part del cos.
- Tots els cargols ocults amb tapes de plàstic de colors.
- Taps de goma de seguretat.
- Certificat segons normativa europea EN-1176
- Disposa de:
. 1Plataforma de bombeig quadrada d’1m de fusta de robínia
. 3 canals d’aigua , de llargades compreses entre els 1,5 i 2m sobre 2
suports de fusta de robínia amb un tap de desaigue
. 1 taula de mescla d’aigua amb distribució circular
. 4 taules-plataformes circulars de joc amb tamís
Dimensions joc :
- Llargada:
8,20 m
- Amplada:
7,30 m
- Alçada:
Instal.lació:
Fixat amb daus de formigó fets in situ.
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3.7 Joc d’aigua de Robínia, 1 UNITAT
Joc d’aigua ref Sand & water play 8.05.28 Water Play Unit”Shell” de SIK-Holz o
equivalent

S’inclou l’excavació de pous, retirada de terres ,execució del dau, i reomplert de
terres fins a nivell de paviment acabat.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Els jocs i en general tots els elements han d'estar dissenyats de manera que el risc derivat
del joc sigui discernible i calculable per al nen.
S’haurà de tenir en compte l'amplada dels accessos, l'alçada de les escales, desnivell
de les rampes, etc., amb la finalitat d'aconseguir la major accessibilitat possible a nens
amb dificultats de mobilitat i en general amb qualsevol tipus de discapacitat.
Els elements de joc tenen associada una àrea d’influència amb superfície al seu voltant
(àrea de seguretat), que correspon a l’espai on podria caure un infant que estigués
jugant amb ells.
Aquesta superfície ha d’estar obligatòriament lliure de cap obstacle o superfície dura,
per tal d’evitar el perill de caure a sobre.
S’han de respectar sempre les àrees de seguretat o d’impacte que, per a cada
equipament de joc, assenyalen els fabricants.
Només es poden encavalcar les àrees de seguretat en el cas de jocs estàtics i sempre
deixant una distància mínima entre ells de 1,5m.
Cap part del joc ha d’estar construïda de manera no permeti l’acumulació d’aigua.
El formigonat dels jocs en àrees toves no tindrà arestes de 90º.

Gronxadors
Les cadenes del gronxador han de tenir un màxim de 8,6 mm entre anella i anella excepte
en les anelles d’unió, que poden ser majors a 12 mm.
Els seients dels gronxadors han d’estar reforçats, en el seu interior, amb estructura metàl·lica.
Estructures multijoc
Les plataformes situades en alçada hauran de guardar les mesures de protecció
necessàries per evitar els riscos de caigudes. Tindran un gruix mínim de 12 mm.
Amb la finalitat d’evitar el risc de foc o altres perills associats no s’hauran d’usar
materials dels quals es conegui la seva capacitat de produir efecte llampec (ràpida
propagació de la flama) segons norma EN 1021-1 i EN 1021-2.
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Les fonamentacions i tots els elements necessaris per a la fixació i ancoratges dels
elements de joc, s'han de dissenyar en la forma definida en la normativa d'aplicació.
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La fabricació dels diversos elements serà sense CFCs, HCFCs, tricloretà ni altres
substàncies nocives pel medi ambient com el plom, el mercuri i el crom.
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