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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
Constitueix l’objecte del present contracte la realització de l´execució de les obres d´un taller,
administració i espai lliure per a Mogoda Serveis, SAM, de conformitat amb el “PROJECTE
BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´UN TALLER, ADMINISTRACIÓ I ESPAI LLIURE PER A MOGODA
SERVEIS SAM”redactat per “E-SET Serveis d’enginyeria SLP”,redactat per Rafael Cabré
Villalobos, enginyer industrial (expedient 20190001418N). Amb un pressupost total de
788.736,77€, iva inclòs. Aprovat inicialment el 03 de novembre de 2020 per la Junta de govern
Local i aprovat definitivament el 07 de gener de 2021.
El projecte és una obra de nova construcció, situada a l´Avinguda Mossèn Jacint Verdaguer, 33.
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Referència cadastral: 2384204DF3928S0001WL.
Les obres objecte del present contracte es divideixen en tres fases:
-Fase 1 (500.864,59 €): Inclou els treballs d´edificació, és a dir, les obres de l´edifici destinat a
taller, aparcament i oficines i les de la marquesina destinada a l´aparcament de camions.
-Fase 2 (222.864,15 €): Correspon a la resta de treballs no inclosos a la fase 1. Són els
corresponents a les obres d´urbanització, com són els paviments, xarxes de serveis exteriors a
l´edifici, jardineria i reg i tancament del solar.
-Fase 3a (65.008,03 €): Escales d´accés a planta primera; adequació de planta primera amb els
usos d´oficines, sala de reunions i magatzems i definició d´acabats i instal·lacions; connexió de
fibra òptica de l´edifici i en l´edifici.
-Fase 3b (31.390,05 €): Ascensor.
Las fases 1, 2 i 3a, objectes principals de la licitació i amb un pressupost total de 788.736,78 €
(iva inclòs), s’executaran paral·lelament i a la vegada, en una única actuació. La fase 3b, amb un
pressupost de 31.390,05 € (iva inclòs), es valorarà com proposta de millora, podent-se executar
o no, segons la millor oferta presentada.
Les obres objectes dels presents Plecs, estan cofinançades (en un 50% sobre la despesa total
elegible) per una subvenció del PUOSC 2020-2024, expedient PRE082/19/02224, previstes al
Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel que s´aproven les bases reguladores i d´execució del Pla
únic d´obres i serveis de Catalunya al período 2020-2024.
CPV principal:
- 45213200-5 (Treballs de construcció de magatzems i edificis industrials)
CPV complementaris:
- 45210000-2 Treballs de construcció d'immobles
- 45300000-0 Treballs d'instal·lació en edificis.
No procedeix la divisió en lots del contracte, per raons d’idoneïtat técnica i de configuració
integrada de la forma de construcció i de les implicacions espacial operatives en l´execució global
de tota l´obra, d’acord amb el Projecte tècnic. La possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta
expressament prevista en l’article 99.3 LCSP, d’acord amb el qual:
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.
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No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en
los casos de contratos de concesión de obras.
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del
objeto del contrato, los siguientes: (…) b) El hecho de que, la realización independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta
ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la
necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría
verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas
diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el
expediente.”
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda no disposa dels mitjans humans ni materials ni
logísticsni auxiliars per a portar a terme l´execució de les obres objecte del contracte, quedant
justificada la insuficiència de mitjans.
Donat que l’Ajuntament de Santa Perpètua no té prou estructura ni capacitat, ni pot desenvolupar
una estructura suficient atès el seu caràcter puntual i extraordinari, per a executar des del punt
de vista tècnic i constructiu l’actuació, motiu pel qual es manifesta una insuficiència de medis que
recomana recórrer a la contractació dels serveis, subministraments i obres. En aquest cas es
proposa un contracte d’obres. Tot plegat d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat,
transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
D’acord amb els antecedents exposats, es considera adient procedir a l’aprovació de l’expedient
de contractació i assegurar la millor relació qualitat preu per a la prestació del servei indicat.
No s’han fet consultes preliminars ni a tercers independents
1.3) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació es calcula a partir dels costos directes i indirectes imputables a
l’objecte del contracte. En els costos directes s’han de determinar necessàriament els costos de
personal que s’estima necessari per a la prestació de l’objecte del contracte, d’acord ambles
retribucions que disposa el conveni col·lectiu d’aplicació del sector de la Construcció.
Aquest pressupost inclou la totalitat de l’objecte que integra el contracte i els costos que li són
imputables.
Per tant, en el contracte d'obra que es proposa, el pressupost s’ha determinat d’acord amb els
següents costos:
CONCEPTE
Costos directes:
Fase 1
Fase2
Fase 3a
Total costos directes
Costos indirectes:
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
IVA (21%)
Total costos indirectes
TOTAL

IMPORT DEL CONTRACTE
347.846,79 €
154.777,52 €
45.147,60 €
547.771,91 €
71.210,35 €
32.866,31 €
136.888,20 €
240.964,86 €
788.736,77 €
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Per al càlcul dels costos directes s’ha estimat segons que indica l'article 130 del Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en relació amb l’article 100.2
de la Llei de contractes del sector públic, es considera que l'IVA no està inclòs en cap tipus de
despesa i que formen part de les despeses directes d'obra:
• La mà d’obra, amb els plus, càrregues i seguretat social, que intervé directament en l’execució
de la unitat d’obra, estimada en un import de 24,5% de l’import indicat al quadre.
• Els materials, amb preus resultants a peu d’obra, que resten integrats en la unitat de què es
tracti o que es necessitin per executar-la. La repercussió de l’import de ruptures i minves
produïdes durant el transport intern i la realització de les unitats d’obra s’inclou com a increment
de consum de material en les corresponents unitats d’obra, estimats en un import de 50% de
l’import indicat al quadre.
• Les despeses d’amortització, lloguer i de conservació de la maquinària i de les instal·lacions,
estimada en un import de 25,5% de l’import indicat al quadre, atès que hi ha molt de prefabricat.
El pressupost d´execució per contracte s´ha obtingut dels costos inclosos en els capítols del
pressupost del projecte d´obres, dels quals es reprodueix el resum dels mateixos:
Capítols
Capítol FASE 1
Capítol 2.1 EDIFICACIÓ
Capítol 2.1.1 Moviment de terres
Capítol 2.1.2 Fonaments i contencions
Capítol 2.1.3 Estructures
Capítol 2.1.4 Cobertes
Capítol 2.1.5 Tancaments i divisòries
Capítol 2.1.6 Revestiments verticals
Capítol 2.1.7 Paviments
Capítol 2.1.8 Acabats sostres
Capítol 2.1.9 Tancaments i divisòries practicables
Capítol 2.1.10 Proteccions i senyalització
Capítol 2.1.11 Instal·lacions
Capítol 2.1.12 Equipaments
Capítol 2.1.13 Seguretat i Salut
Capítol 2.1.14 Imprevistos
Capítol 2.2 MARQUESINA
Capítol 2.2.1 Moviment de terres i enderrocs
Capítol 2.2.2 Paviments i tancaments
Capítol 2.2.3 Lluminàries exteriors
Capítol 2.2.4 Mobiliari urbà
Capítol 2.2.5 Seguretat i Salut
Capítol 2.2.6 Imprevistos
Capítol FASE 2
Capítol 3.1 URBANITZACIÓ
Capítol 3.1.1 Moviment de terres i enderrocs
Capítol 3.1.2 Estructures, paviments i tancaments
Capítol 3.1.3 Drenatge i clavegueram
Capítol 3.1.4 Xarxa d´aigua
Capítol 3.1.5 Electricitat
Capítol 3.1.6 Jardineria i reg
Capítol 3.1.7 Mobiliari urbà
Capítol 3.1.8 Proteccions i senyalització
Capítol 3.1.9 Rentat vehicles
Capítol 3.1.10 Seguretat i Salut
Capítol 3.1.11 Imprevistos

Import (€)
347.846,79 €
274.332,06 €
8.102,48 €
19.492,06 €
35.988,73 €
19.854,39 €
58.888,85 €
4.101,72 €
18.990,03 €
1.000,52 €
10.621,09 €
760,42 €
76.229,82 €
5.090,67 €
5.247,56 €
9.963,72 €
73.541,73 €
13.230,30 €
502,75 €
3.149,37 €
50.720,51 €
2.590,56 €
3.321,24 €
154.777,52 €
154.777,52 €
8.810,57 €
61.660,11 €
4.273,85 €
2.983,73 €
989,71 €
28.417,09 €
8.808,03 €
5.493,93 €
5.039,52 €
3.819,16 €
24.481,82 €
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Capítol FASE 3a
Capítol 3.1 EDIFICACIÓ
Capítol 3.1 Tancaments i divisòries
Capítol 3.2 Revestiments verticals
Capítol 3.3 Paviments
Capítol 3.4 Acabats sostres
Capítol 3.5 Tancaments i divisòries practicables
Capítol 3.6 Proteccions i senyalització
Capítol 3.7 Instal·lacions
Capítol 3.7.1 Electricitat
Capítol 3.7.1.1 Safates de distribució
Capítol 3.7.1.1.1 Safates planta primera
Capítol 3.7.1.2 Distribucions
Capítol 3.7.1.3 Lluminàries
Capítol 3.7.1.3.1 Lluminàries planta baixa
Capítol 3.7.1.3.2 Lluminàries planta primera
Capítol 3.7.1.4 Mecanismes
Capítol 3.7.1.4.1 Mecanismes planta baixa
Capítol 3.7.1.4.2 Mecanismes planta primera
Capítol 3.7.2 Senyals dèbils
Capítol 3.7.2.1 Telecomunicacions
Capítol 3.7.2.1.1 Distribucions
Capítol 3.7.3 Protecció contra incendis
Capítol 3.7.3.1 Extintors
Capítol 3.7.4 Climatització
Capítol 3.7.5 Ventilació
Capítol 3.7.5.1 Conductes i elements de difusió
Capítol 3.7.6 Sanejament
Capítol 3.7.6.1 Petites distribucions
Capítol 3.7.7 Sistema d´alarma
Capítol 3.8 Seguretat i Salut
Capítol 3.9 Imprevistos
Pressupost d´execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial
Suma
21% IVA
Pressupost d´execució per contracta

45.147,60 €
45.147,60 €
5.738,87 €
3.106,55 €
11.643,86 €
544,37 €
5.656,96 €
1.566,20 €
31.690,95 €
4.303,42 €
407,43 €
407,43 €
1.668,46 €
1.889,83 €
-110,14 €
1.999,97 €
337,70 €
81,33 €
256,37 €
461,48 €
461,48 €
461,48 €
100,47 €
100,47 €
2.723,22 €
1.812,69 €
1.812,69 €
166,36 €
166,36 €
323,15 €
2.500,00 €
4.500,00 €
547.771,91 €
71.210,35 €
32.866,31 €
651.848,57 €
136.888,20 €
788.736,77 €

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació es fixa en la quantitat
de SIS-CENTS CINQUANTA-UN MIL VUIT-CENTSQUARANTA-VUIT AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS D’EURO (651.848,57 EUROS) més el IVA al tipus vigent (21%), per import de
136.888,20.-€ és a dir, un pressupost total de licitació de SET-CENTS VUITANTA-VUIT MIL SETCENTS TRENTA-SISamb SETANTA-SET CÈNTIMS D´EURO (788.736,77 €).
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost d’execució per contracte
constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix
la quantia d’aquest pressupost, l’oferta serà exclosa.
Les ofertes que es presentin hauran de desglossar el preu total del contracte i l’Impost sobre el
valor afegit, que serà consignat com a partida independent. Cas de no constar, se sumarà d’ofici
a l’import ofert el percentatge corresponent en concepte d’IVA.
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1.4) Existència de crèdit
Els imports corresponents al pressupost bàsic de licitació, es distribueixen en cada anualitat,
d’acord amb el següent detall:
2021

394.368,39.€

2022

394.368,38.€

La despesa corresponent es farà amb càrrec a la partida 2600 1621 62201 “Edificis i altres
construcc. Construcció nau camions brossa” o partida equivalent en exercicis futurs.
Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte serà com a màxim 8 mesos a comptar des de l’endemà de la formalització
del contracte.
1.6) Valor estimat
Considerant el pressupost base de licitació, així com les seves possibles modificacions i
pròrrogues, aquestes determinen el valor estimat del contracte sense incloure l'IVA.
Aquest import total és necessari als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la
publicitat
En el present expedient el valor estimat del contracte és de SIS-CENTS CINQUANTA-UN MIL
VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS D’EURO (651.848,57 €)
amb el desglossament següent i determinació del mètode de càlcul:
Import del contracte (*8 mesos): 651.848,57 € IVA exclòs
Import possibles pròrrogues: 0 €
Import modificacions previstes en plecs (art.204 LCSP): 0 €
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada,
es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat, en virtut d’allò que estableixen els
articles 145, 146, 156 a 159 i concordants de la LCSP.
1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a
través de l’adreça següent:
(http://www.staperpetua.cat/menu-principal/ajuntament-seu/perfil-del-contractant)
1.9) Presentació i obertures de proposicions
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
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(http://www.staperpetua.cat/menu-principal/ajuntament-seu/perfil-del-contractant)
Convocatòria de la licitació: La licitació es publicarà en el Perfil del Contractant. Els interessats
en el procediment podran sol·licitar informació amb una antelació de fins a 5 dies naturals
anteriors a la finalització del termini de presentació d’ofertes, mitjançant l’eïna disponible a la
plataforma de contractació per realitzar consultes, a través de l’apartat de preguntes i respostes
del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Les respostes es penjaran com a màxim fins a
2 dies naturals abans de la finalització del termini de presentació. Aquestes preguntes seran
públiques i accessibles a través del tauler esmentat.
Termini de presentació: El termini màxim de recepció d’ofertes serà de 20 dies naturals comptats
des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació. En el mateix perfil del contractant
es fixarà i concretarà el dia final de presentació d’ofertes. Les proposicions presentades fora de
termini no seran admeses.
Cada licitador només podrà presentar una única proposició, i no podrà subscriure cap proposició
en agrupació temporal amb d’altres licitadors si ha presentat una proposició individual. El
incompliment d’aquesta clàusula comportarà automàticament la desestimació de totes les
proposicions presentades pel licitador.
La presentació de proposicions implica, per part dels licitadors, l’acceptació incondicionada de
les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable de que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
signada electrònicament, en un únic sobre, en els termes següents:
La documentació haurà d’estar signada electrònicament en un document PDF. En el
supòsit que no fos així, si es tractés de documentació no susceptible d’esmenar, l’oferta
s’entendrà per no presentada i quedarà exclosa de la licitació.
A l’endemà del moment en que es compleixin les 24 hores des del termini de presentació
d’ofertes, l’eina Sobre Digital enviarà un correu automàtic als licitadors que hagin presentat oferta,
per tal de sol·licitar la introducció de la paraula clau, que l’empresa licitadora va configurar per a
cada sobre, que desxifrarà els documents.
En tot cas, la paraula clau ha d’haver estat introduïda abans de l’obertura del primer sobre
xifrat. Si l’empresa no introdueix la seva paraula clau, la documentació de la seva oferta
no es desxifrarà i no es podrà obrir, el que comporta que no es podrà efectuar la valoració
de la documentació, i per tant quedaran exclosos de la licitació.
De conformitat amb l’article 159.4 d) de la LCSP, l’acte d’obertura del sobre no serà pública.
SOBRE ÚNIC
El sobre portarà la menció “Documentació administrativa, proposició econòmica i documentació
tècnica relacionada amb els criteris avaluables de forma automàtica del procediment obert
simplificat per la contractació de les obres d’un taller, administració i espai lliuren per a MOGODA
SERVEIS, SAM (Exp. 6484J/2021) presentada per ...……....... , amb domicili a..........,
telèfon.........., fax..........e-mail....... " i haurà de contenir la documentació següent:
a) Document europeu únic de contractació (DEUC)
b) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar
amb el sector públic, d’acord amb el model de. Annex 1 signat electrònicament.
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c) Declaració responsable de compliment dels requisits de solvència financera i econòmica
i tècnica o professional. De conformitat amb l’Annex 2 i signat electrònicament.
d) Altres declaracions:


Declaració en el cas de les unions temporals d’empreses (UTE) amb indicació
dels noms, circumstàncies i participació dels seus membres, així com el
compromís de constituir formalment en escriptura pública en cas de resultar
adjudicataris, expressant la persona (representant o apoderat únic) amb
facultats suficients per exercir els drets i complir les obligacions derivades del
contracte, conforme el model de l’Annex 3 i signat electrònicament.
Tots els participants en la UTE, presentaran justificació individual de la seva
personalitat, capacitat, representació i solvència (annex 1 i 2) en els termes
establerts en aquest plec.



Declaració de confidencialitat: Els licitadors podran indicar en una declaració
complementària quins documents administratius i/o tècnics són al seu parer
constitutius de ser considerats com informació confidencial, aquesta
circumstància a més haurà de reflectir-se de manera clara (sobreimpresa) en el
propi document assenyalat com a confidencial, sense que en cap cas pugui tenir
aquesta condició els documents que tinguin caràcter de documents d’accés
públic, com l’oferta econòmica ni pugui efectuar-se una declaració general o
genèrica de confidencialitat.



Declaració d’empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea
respecte la seva capacitat d’obrar, en el termes establerts en la LCSP.
Particularment, les empreses estrangeres presentaran els seus documents
traduïts de forma oficial al català o castellà, així com una declaració de
sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de forma directa o indirecta poguessin sorgir del
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que els
pogués correspondre.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi
sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.
 La proposició econòmica, basada en el preu que haurà d’ajustar-se al model de l’annex
4 i signat electrònicament.
 La documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica, segons model annex 5 i signat electrònicament.
1.10) Aptitud per contractar i condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència
econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació
i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínimes
per procedir a la selecció dels licitadors que podran accedir a l’adjudicació del contracte, es
realitzarà mitjançant la inscripció en el RELI, ROLECE o Registre oficial de la corresponent CCAA
on consti la solvència requerida a continuació.
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Així mateix, els empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que,
en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte
del contracte.
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació
i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima
que s’haurà d’exigir als licitadors per participar en aquest procediment d’adjudicació és la
següent:
1.- Empreses, espanyola o estrangera que tingui plena capacitat d’obrar i acrediti la seva
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i que no incorri en cap de les causes de
prohibicions per a contractar establertes en la legislació vigent. L’activitat d’aquestes ha de tenir
relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals.
2.- No podran concórrer a la licitació les empreses que hagin participar en la elaboració de les
especificacions tècniques relatives a aquest contracte i hagin assessorat o participat d’alguna
manera en la preparació d’aquest procediment ni, aquesta participació pogués provocar
restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi
en relació a la resta d’empreses licitadores.
Així mateix, els empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que,
en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte
del contracte.
El licitador haurà de complir les condicions següents:
a) Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis, referit a l´àmbit al qual es refereix l´objecte del contracte, i referit a l´any
de major volum dels tres últims disponibles en funció de la data de constitució o d´inici d´activitat,
per import mínim equivalent a 1,5 vegades el valor anual mitjà del contracte (788.736,77 €).
S’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial
en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil, i per pòlissa d’assegurança.
b) Solvència tècnica:
a) Relació de les obres executades similars al objecte del contracte, mínim tres obres
executades, en el curs dels cinc darrers anys, per import mínim de cada obra de 500.000,00
€, avalada per certificats de bona execució per les obres més importants; aquests certificats
indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es varen realitzar
segons les regles per les que es regeix la professió i es varen dur normalment a bon terme;
en el seu cas, dits certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
b) En el cas que sigui una empresa de nova creació (inferior a 5 anys), la solvència s'acreditarà
segons l’article 88 de la LCSP, indicant el personal tècnic que es disposa per a l'execució de
l'obra, títols acadèmics i professionals dels responsables i dels tècnics encarregats
directament de l'obra, i maquinària i equips que es disposaran per a l'execució de l'obra.
c) Classificació:
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La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar,
alternativament, amb la classificació empresarial en els grups, subgrups i categories que tot
seguit es detallen:
Grup C: Subgrup 2: Categoria: 3
1.11) Criteris d'adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitatpreu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells:


Criteris objectius o automàtics 100 punts (100% sobre el total de puntuació)

a) Millor oferta econòmica: 15 punts
Es valorarà amb un màxim de 15 punts l’oferta més econòmica (baixa sobre el preu de licitació,
sense incloure l’IVA), d’acord amb l’aplicació de la fórmula* següent:

On:
P
Pv
Om
Ov
IL
M

=
=
=
=
=
=

Puntuació màxima del criteri de preu = 45
Puntuació de l’oferta a valorar
Millor oferta
Oferta a valorar
Pressupost de licitació
Factor de Modulació = 1

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
b) Millora de proposta execució Fase 3b: 40 punts
Es valorarà amb un màxim 40 punts la proposta que ofereixi executar la Fase 3b sense cost a
l´Ajuntament, valorada en 31.390,05 € (iva inclòs).
El pressupost d´execució de la Fase 3b s´ha obtingut dels costos inclosos en els capítols del
pressupost del projecte d´obres, dels quals es reprodueix el resum dels mateixos:
Capítols
Capítol FASE 3b
Capítol 3.7.8 Transport
Pressupost d´execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial
Suma
21% IVA
Pressupost d´execució per contracta

Import (€)
21.800,16 €
21.800,16 €
21.800,16 €
2.834,02 €
1.308,01 €
25.942,19 €
5.447,86 €
31.390,05 €

Es valorarà d´acord amb els següents criteris:
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-Donada la tipologia d´obra a executar de la Fase 3b (un ascensor), només es podrà oferir la
totalitat de la seva execució. Obtindrà la puntuació màxima (40 punts) l´oferta que proposi
l´execució de la totalitat del pressupost de la Fase 3b (31.390,05 €, iva inclòs). La resta es
valorarà amb 0 punts.
En cap cas, durant l´execució de les obres, l´empresa contractista podrà certificar les partides
d´aquesta fase 3b ni reclamar sobrecostos derivats de la seva execució.
c) Millora de proposta d´ampliació del termini de garantía: 10 punts
Es valorarà la proposta per part dels licitadors de l´ampliació del termini de garantiaestablert, fins
a un màxim de 10 punts, a raó de 5 punts per cada any d´ampliació (per sobre del termini de
garantia d´1 any establert als PCAP). És a dir:
10 punts, per a una ampliació de 2 anys = 3 anys de garantia.
5 punts, per a una ampliació d´1 any = 2 anys de garantia.
0 punts, sense ampliació de la garantia prevista en plecs = 1 any de garantia.
Només es podrà proposar l’ampliació del termini de garantia per anys, no per mesos.
d)

Millora de roposta de reducció del termini d´execució de les obres: 15 punts

Es valorarà la proposta per part dels licitadors de la reducció del termini d´execució previst de les
obres (8 mesos), fins a un màxim de 15 punts, si la reducció del termini d’execució és de 30 dies
naturals. La resta d’ofertes serà calculada de la forma següent:
Puntuació obtinguda= Termini reducció ofertat * 15
30
Si el licitador presenta una reducció major de 30 dies naturals en el termini de l´execució de les
obres, es valorarà com si la reducció fos de 30 dies naturals.
e) Reducció de nivell d´emissió de gasos (criteri mediambiental): 10 punts
Es valorarà amb un màxim de 10 punts.
Com criteri mediambiental, es demana reducció del nivell d’emissió de gasos d’efecte
d’hivernacle mitjançant els vehicles relacionats amb l´execució i control de les obres amb baixes
emissions prenent com a base la classificació del parc de vehicles de la DGT:







f)

etiqueta Zero emissions 10 punts,
etiqueta Eco 8 punts,
etiqueta Verda 5 punts,
etiqueta Groga, 3 punts
sense etiqueta 0 punts.

Estabilitat en l´ocupació (criteri social): 10 punts

Es valorarà amb un màxim de 10 punts.Com criteri social, es demana estabilitat en l’ocupació
per l´execució de les obres objectes del contracte. La oferta que acrediti una major proporció de
contractes fixos en la seva plantilla:






la millor proposta obtindrà 10 punt,
la segona millor proposta obtindrà 8 punts.
la tercera obtindrà 5 punts.
la quarta i següents obtindran 3 punts.
la no proposta: 0 punts
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1.12) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei (art.
147.2 LCSP)
1.13) Mesa de Contractació i termini per a l’adjudicació
La mesa de contractació, la funció de la qual ve definida en l'article 326 i en la Disposició
Addicional Segona del la Llei de Contractes del Sector Públic, i de conformitat a les Instruccions
de Funcionament de les Meses de Contractació, aprovada pel ple de l’Ajuntament en data 19 de
desembre de 2019 estarà constituïda:
TITULARS:
a) President: Sr. Jordi Navarro, Regidor d’Urbanisme, Arquitectura i Activitats.
b) Secretaria: Sra. Raquel Gil, Administrativa de la Unitat de Contractació i Compres.
c) Vocals: Sr. Francesc Consuegra (Secretaria general Municipal), Sr. Josep Munuera
(Interventor Municipal), Sra. Verònica Martínez, (Cap de la Unitat de Contractació i
Compres), Cristina Borrell (Tècnica Superior en Dret de la Unitat de Contractació) i la
Sr. Judà Barber Badilla (Cap de la Unitat d’Anàlisi, Planificació i Programació).
SUPLENTS
a) President: La Sra. Verònica Martínez, la Cap de la Unitat de Contractació i Compres.
b) Secretària: Sra. Gemma Surroca, administrativa de Secretaria.
Vocals: Per la secretaria general: Sra. Yolanda Ojeda ( Tècnica de Secretaria i cap de
la Unitat de Sancions), Sra. Susana Morano (TAE Dret de l’Àrea de Territori) i la Sra.
Gloria Almena (Cap de la Unitat d’Habitatge).
Per la Intervenció General: Sra. Sonia Alonso San Nicolás (Cap de Serveis Econòmics),
Sr. Joaquin Sierra Martínez (Cap de la Unitat de Rendes, Cadastre i Gestió d'Ingressos)
i la Sra. Teresa Bosch García (Tècnica de Control Intern d’Intervenció)
Les comunicacions i assenyalaments de les convocatòries de la Mesa de Contractació, així com
qualsevol altra tramitació assimilada, s’efectuaran mitjançant la Secretària de la Mesa i es
publicaran en el perfil del contractant, mitjançant la plataforma del Sobre Digital.
Si de la qualificació del Sobre Únic s’observés defectes esmenables, aclariments, omissions o
errades en la documentació, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades, mitjançant la
plataforma del Sobre Digital, perquè els esmenin en el termini de 3 dies hàbils, quedant
condicionat l’examen i qualificació de la proposta econòmica i altres criteris automàtics a la
presentació de la documentació.
L’obertura del sobre no serà pública.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar l’assessorament i els informes tècnics que consideri
necessaris abans de formular la proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixin amb les especificacions tècniques
dels plecs. Les proposicions que no compleixen amb aquestes prescripcions tècniques no seran
valorades.
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de les
ofertes rebudes.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
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1.15) Ofertes anormalment baixes
Es consideraran valors anormals o desproporcionats aquells que:
-

-

Si es presenta un licitador, l’oferta sigui inferior al 25% del pressupost base de licitació
Si es presenten dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 20% a l’altre oferta
Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes siguin inferiors
al 10% de la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitja aritmètica
ho és de totes les proposicions presentades, excepte la superior al 10% de la mitja, la
qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitja. En qualsevol cas, en considerarà
desproporcionada la baixa superior al 25%.
Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes son
inferiors al 10% de la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitja
aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte les superiors al 10% de
la mitja, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitja.

Quan una proposició es pugui considerar desproporcionada o anormal, s’haurà de donar
audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l’oferta i concreti les
condicions de la mateixa.
En el cas que s’admeti aquesta oferta tindrà la puntuació màxima i la resta proporcional amb la
següent fórmula:
Pi = Pmáx * Bi / Bmàx)
Pi

Puntuació obtinguda per l’oferta i

Pmàx

Puntuació màxima segons plec de condicions

Bmàx

Baixa màxima expressada en percentatge sobre el pressupost de licitació

Bi

Baixa de l’oferta i que es valora

1.16) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article
106 LCSP.
1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article
108.1 LCSP.
En el supòsit que s’opti per aval, es farà de conformitat amb el model que està penjat al perfil del
contractant.
La garantia serà retornada i cancel·lada de conformitat amb l’article 111 de la LCSP.
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1.18) Presentació de documentació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de
la LCSP haurà de:
a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva, corresponent al 5% del preu d’adjudicació
sense IVA.
b) Certificat d’inscripció en el RELI, ROLECE o registre licitadors de la CCAA.
c) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible
d) Pla de Contingencia
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat
la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.
L’adjudicació del contacte es publicarà en el perfil del contractant i es notificarà a tots els licitadors
mitjançant el correu electrònic indicat en les ofertes. En la mateixa notificació i en el perfil del
contractant s’indicarà el termini en que ha de procedir-se a la formalització del contracte.
1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzarlo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent
a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
El contractista presentarà a la signatura del contracte, un programa de treball que inclourà les
dades que s’indiquen a l’article 144.3 del RGLCAP i que reflectirà els compromisos establerts en
la seva oferta.
2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

A) Obligacions generals adjudicatari
a)

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

b)

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’Administració o que els
danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració.

c)

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de
la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.

B) 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
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internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP.
b)

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.

c)

L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

d)

L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

e)

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions derivades de l’execució
de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos
i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les
prestacions objecte del contracte.

f)

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte,
almenys, en català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua
catalana la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica
annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització
dels treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions
tècniques particulars.

g)

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte
els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les
prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà
d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal
que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua
catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida
i adequada.

h)

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

i)

En tot cas, l’empresa contractista queda subjectes en l’execució del contracte a les
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les
disposicions que la desenvolupen.

j)

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en
relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i 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.

k)

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’Administració
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.
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l)

L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents:

m) Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació
d’organismes oficials o particulars.
n) Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.
o) Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d´obres i dels informes específics
que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d´aquells previstos
en el plec de prescripcions tècniques.
p) El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d´obres i de
l´Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s´escau, i qualsevol altre impost, taxa,
compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents,
en la forma i quantia que assenyalin.
q) Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que
informen al públic sobre l´inici i final de l´obra i de la resta de mesures d´informació que
s´acordin. El conjunt d´aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte.
r) Les derivades del control de qualitat.
s) De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.
t)

L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida, a
afectes de complir amb les obligacions de publicitat i transparència del contracte subscrit
per part de l’ens contractant, així com a d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les
regles de conducta establerts, en compliment de allò preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

u)

L’empresa declara que donarà que donarà compliment a les obligacions en matèria
d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm.
1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures
d’informació i comunicació destinades al públic.

v)

L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida per
part de l’òrgan contractant, així com a adequar la seva activitat als principis ètics i a les
regles de conducta establerts, en compliment d'allò preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

w)

L´empresa contractista ha de complir les ordres i instruccions que, en la interpretació tècnica
del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l´obra.

x)

L´empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l´obra i a
l´Administració l´accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin
en qualsevol moment durant l´execució de les obres.

y)

L´empresa ha de conservar el llibre d´ordres.

z)

L´empresa contractista ha de presentar a l´Administració, en el cas d´obres subjectes a la
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l´obra pública, la memòria final quan així s´estableixi, si
s´escau, en el plec que regeix la licitació. La memòria final ha de tenir el contingut establert
en l´article 49 de la Llei esmentada.

aa) L´empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per
indicar l´accés a l´obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de l´obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més,
l´empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i
senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que
s´originin aniran al seu càrrec.
17

bb) L´empresa contractista, com a mínim vuit (8) dies abans de la data de l´inici de les obres,
està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l´òrgan contractant o, si
s´escau, de la persona responsable del contracte, la tanca publicitària que informi sobre
l´inici i la finalització de les obres.
cc) Rètols de l´obra. El contractista tindrà l´obligació de subministrar i col·locar, al seu càrrec i
cost, cartells informatius de l´obra, seguint els models, llegenda i instruccions de
l´administració.
dd) L´empresa contractista haurà de comunicar el començament de les obres a les empreses
de serveis afectats.
ee) L´empresa contractista ha de comunicar les subcontractacions que efectuï i complir
estrictament allò que estableix l´article 215 i 216 de la LCSP i la Llei 32/2006, reguladora de
la subcontractació en el sector de la construcció.
ff)

L´empresa contractista ha de disposar d´un Recurs Preventiu a l´obra durant tota la seva
execució, per tal de coordinar les diferents tasques i assegurar el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, de conformitat amb el Reial decret 1627/1997, de 24 de novembre.

gg) L´empresa contractista ha de permetre l´accés i l´execució de treballs específics per part
d´altres contractistes a l´obra quan així ho determini la direcció facultativa, amb coordinació
adequada als efectes de seguretat i salut en l´obra.
hh) L´empresa contractista ha de complir amb allò que disposa l´Ordre de 3 de maig de 1999,
del Departament d´Indústria de la Generalitat de Catalunya, essent a càrrec del contractista
la gestió necessària i les despeses derivades de la posada en funcionament, la legalització
de les instal·lacions i les inspeccions.
ii)

L´empresa contractista haurà de presentar, a la finalització dels treballs, un projecte d´obra
executada, amb els plànols del que s´hagi realment executat. Constaran com a mínim de
plantes i seccions on s´indiquin els diferents elements executats, així com la situació i
fondària de tots els serveis en el moment de rebre les obres.

jj)

L´empresa contractista s´obliga a netejar la totalitat de l´obra, un cop finalitzada i abans de
ser rebuda.

kk) Així mateix, ha de comunicar a l´Administració, mitjançant la persona que exerceix la
direcció facultativa de l´obra, les incidències que puguin sorgir durant l´execució, a l´efecte
de l´oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les
actuacions d´informació, en el cas que l´Administració així ho requereixi.
ll)

Igualment, l´empresa contractista ha d´assumir el cost d´altres mesures d´informació a la
ciutadania i a les persones usuàries que l´Administració decideixi dur a terme i que es
concretin en el plec de prescripcions tècniques.

mm) L´adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que la realització d´activitats
poguessin ocasionar per l´execució de l´obra. A aquests efectes, han de justificar la
disposició d´una assegurança de responsabilitat civil (per un import mínim de 1.500.000 €
per sinistre), acreditada a través de certificat emès per l´asseguradora on es faci constar el
capital assegurat, el seu període de vigència i prestacions assegurades, així com a través
de rebut conforme que s´està al corrent de pagament. Igualment, caldrà assumir el
compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant tot el període de durada del
contracte. L´òrgan de contractació, durant aquest període podrà demanar en qualsevol
moment la justificació de la vigència i de les condicions contractades referents a l´esmentada
pòlissa. L´incompliment d´aquesta condició tindrà la consideració d´infracció o falta greu
amb els efectes previstos en l´article 202.3 de la LCSP en relació a l´incompliment de les
condicions especials d´execució, responent de les mateixes a través de la garantia definitiva.
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nn) Qualsevol altre obligació que estableixi la legislació vigent.
C) Obligacions essencials:
a) En el supòsit que hi hagi cessió de dades, l’adjudicatari haurà de presentar declaració
indicant on estan ubicats els servidors.
b) L’adjudicatari haurà de comunicar qualsevol canvi que es produís en relació a la cessió de
dades.
c) En el supòsit que es subcontracti servidors pel tractament de les dades cedides, l’adjudicatari
ho haurà de comunicar a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
D) Drets de l'Ajuntament:
L'Ajuntament te les potestats següents en relació a aquest contracte:
a) Modificar si correspon els indicadors de seguiment acordats al inici de l’execució de l’obra.
b) Exercir el control permanent de l'execució de l’obra.
c) Efectuar les tasques de supervisió i seguiment del compliment del contracte mitjançant el tècnic
responsable del contracte.
d) Sol·licitar a l'empresa adjudicatària els informes, documentació o resultats que consideri adients.
e) Obtenir informació rellevant sobre les obligacions relatives a tributació, protecció del medi
ambient i les disposicions existents en matèria de protecció del treball, igualtat de gènere,
condicions de treball i prevenció de riscos laborals i Inserció socio-laboral de persones amb
discapacitat, i l'obligació de contractar un determinat nombre o percentatge de persones amb
discapacitat que resultin d'aplicació al treball realitzat en el treball o als serveis prestats
durant l'execució del contracte.
f)

Qualsevol altre dret que estableixi la legislació vigent.

E) L'Ajuntament s'obliga a:
a) Facilitar les coordinacions amb els treballadors de l’Ajuntament, empreses de manteniment
o altres administracions sempre que es consideri oportú.
b) Abonar al contractista el preu adjudicat establert quan s'acompleixi amb l’obra contractada.
F) Altres drets i obligacions
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:
a) El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb el Consorci Urbanístic Can Filua, als principis ètics i a les regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat,
d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:


Facilitar al Consorci Urbanístic Can Filua la informació establerta per la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.



Comunicar al Consorci Urbanístic Can Filua les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa
o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
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Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament
un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva
imparcialitat i independència en el context de dit procediment de licitació.



No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.



Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en
el Codi Penal vigent en cada moment.

b) El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb
els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els
termes de l’article 217 LCSP.
2.2) Condicions especials d’execució
Són condicions especials d’execució aquelles que es consideren necessàries i substancials per
a l’acompliment de l’objecte del contracte i el seu incompliment pot comportar la resolució del
contracte.
En la present licitació es consideren condicions especials d’execució del contracte les següents:


L’adjudicatari resta sotmès a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia del drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte i 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.



Compliment dels principis ètics i regles de conductes de l’Annex 6 del Plec de clàusules
administratives.



Les millores proposades pel licitador que s’incorporaran al contracte un cop aquest hagi estat
adjudicat per l’òrgan de contractació.



Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el període contractual. L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del
contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni
col·lectius que els resulti d’aplicació. El responsable del contracte podrà requerir en tot
moment a l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb l’expressada
obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas,
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte de l’esmentat compliment.



Remullar el terra quan s´hagin de fer enderrocaments o hagi molta pols a fi d´evitar al màxim
la generació de pols, per tal de minorar la contaminació ambiental. En aquest mateix
aspecte, en períodes de contaminació elevada no s´autoritzarà a treballar en accions dins de
l´obra que puguin generar pols, tipus moviment de terres, recollida de residus i altres activitats
anàlogues que puguin generar contaminació aèria.
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2.3) Modificació del contracte
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si
concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017.
En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte fins
un màxim del 10% d’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats previstes
per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació i aquesta
incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació.
2.4) Règim de pagament
Es podran certificar mensualment els treballs realitzats, a compte de la certificació final.
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions
que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions
s’han d’expedir durant els primers deu (10) dies següents al mes al que corresponguin. Aquestes
certificacions comprendran l’obra executada conforme al projecte durant dit període de temps i
els abonaments tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i
variacions que es produeixin a la medició final i sense suposar, en forma alguna, aprovació i
recepció de les obres que comprenen.
L’emissió de la certificació d’obra haurà de fer-se en els termes de l’article 240 LCSP. L’obra
certificada vindrà, respecte al projecte, amb la reducció corresponent a la baixa, si s’hagués
produït.
El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament
conformada pel servei.
En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors o contractistes de
les Entitats Locals, hauran d’emetre factures electròniques en els termes i condicions previstos
a la llei.
RECEPCIÓ DE LA FACTURA
Mitjançant els portals electrònics e-fac del Consorci Administració Oberta de Catalunya i/o FACePunto General de Entrada de facturas electróniques de la Administración General del Estado.
CONTINGUT DE LA FACTURA ELECTRÒNICA
Identificació clara del deutor, això és: d'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda,

NIF i adreça de l’ajuntament.

Identificació del proveïdor: Nom, NIF i adreça

Número i data de la factura.

Centre gestor que va efectuar l'encàrrec; amb indicació de l’aplicació pressupostària i
document de suport comptable AD.

Descripció del subministrament, obra o servei prestat.

Compte bancari on realitzar el pagament.

Import i detall facturat.

En la factura figurarà desglossat el tipus i el import d’Iva transferit .

Deducció de IRPF (si correspon).

A la factura electrònica, se li adjuntaran els següents annexes en format pdf: albarans,
propostes de despesa aprovades prèviament per l’ajuntament i qualsevol altra documentació
que sigui adient i hagi estat requerida per aquesta administració.
Al web municipal www.staperpetua.cat trobareu un link directe per a la presentació electrònica
de les factures.
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Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, l’Administració haurà d’aprovar les
certificacions d’obra o documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o serveis
prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del servei.
En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura
davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la normativa vigent, el
meritament d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30) dies des de la data de la
correcta presentació de dita factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si
s’escau, i efectuat el corresponent abonament.
Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà procedir, si
s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a l’Administració, amb
un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del reconeixement dels drets que
poguessin derivar-se de dita suspensió, en els termes establerts legalment.
Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el contractista tindrà
dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, com a conseqüència d’això se
li originin.
Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per
les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de
maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en
els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.
L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a l’article 200 LCSP.
Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, serà requisit
imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió.
Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de despeses
subvencionables a efectes del FEDER, caldrà que de forma complementària, l’adjudicatària
presenti (amb anterioritat o simultàniament a la presentació de cada factura o certificació objecte
de cessió), la següent documentació:
1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del
pagament previ realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa adjudicatària, amb els següents
requisits:
-

Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de
l’avançament en el cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés a l’adjudicatària,
els interessos o altres despeses financeres).

-

Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el beneficiari
(adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit a la factura o
certificació objecte de l’avançament.
2) Contracte de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre l’entitat de
crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix.

En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al rebuig
de la corresponent factura.
L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament aquesta
condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula.
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2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.6) Penalitats
Les penalitats en que pugui incórrer l'adjudicatari en el compliment de l'objecte del contracte es
qualificaran de molt greus, greus i lleus.
A) Incompliments molt greus:
1) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte definides en aquest plec,
les quals també poden comportar la resolució del contracte.
2) Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
3) La prestació manifestament defectuosa o irregular de l’execució de l’obra, amb incompliment
de les condicions establertes.
4) Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu personal.
5) La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o cessament de la
prestació del subministrament sense que concorrin les circumstàncies legals que la legitimin.
6) La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de l'Ajuntament,
relatives a l'execució del contracte.
7) La no utilització dels mitjans humans o tècnics oferts.
8) La omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
9) Reiteració en la comissió de faltes greus.
10) No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes
11) Incompliment del terminis parcials segons el calendari d’execució de les obres
B) Incompliments greus:
1) Tractes incorrectes amb els usuaris.
2) Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
3) Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall que no impliquin
despeses per a l'empresa adjudicatària.
4) Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d'acord amb les condicions fixades en
els plecs de condicions.
5) La sistemàtica prestació defectuosa o irregular.
6) El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat
Social.
7) Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
8) Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realització de l’obra o
les reparacions durant el període de garantia.
9) Facturació incorrecta.
10) Reiteració en la comissió de faltes lleus.

C) Incompliments lleus: Tindran caràcter d'incompliments lleus, tots els altres no previstos
anteriorment i que infringeixin d'alguna manera les condicions establertes en el Plec de
condicions, sempre que siguin en perjudici lleu del servei.
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Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu d’adjudicació
per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació
per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 50% com a màxim del preu
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb la imposició
d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.
Per demora en el compliment del servei per culpa del contractista, s’imposarà una multa diària
proporcional de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA exclòs).
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.
En qualsevol cas, si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes no
es faran efectius, en cap cas, mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de
pagament total o parcial s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, sinó que els imports
corresponents a dites penalitats s’hauran de fer efectius mitjançant pagament per part de
l’empresa adjudicatària a l’ens contractant. Igualment, també es podrà optar per deduir l’import
de la penalització de la garantia que hagi constituït l’empresa, procedint aquesta, en el seu cas,
a completar l’import de la garantia fins al percentatge total pel qual va ésser constituïda, d’acord
amb allò previngut a l’article 109 LCSP.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o
intimació prèvia per part de l’Administració.
2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de
la LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

-

L’incompliment de les condicions especials d’execució.

-

L’inclompliment de les millores proposades com a criteris d’adjudicació.

-

L’incompliment de les obligacions essencials establertes a la clàusula 2.1 apartat C).

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un (1) mes a comptar des
de la realització de l’objecte del contracte, i el període de garantia de les obres, recepció que
sempre s’ha de formalitzar mitjançant document acreditatiu.
A la recepció de les prestacions del contracte hi haurà present un funcionari/a del Departament
d’Intervenció que actuarà per delegació de l’Interventor Municipal.

24

2.9) Termini de garantia del contracte
S´estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos, a comptar des de la recepció de les obres
i/o esmena de les deficiències enumerades a l´acta de recepció de les obres sens perjudici que
aquest termini pugui ser millorat per l´adjudicatari.
En tot cas, hi haurà la garantia per vicis ocults que la llei vigent estableixi (actual 15 anys).
2.10) Cessió
No s’admet la cessió atesa la naturalesa del contracte d’acord amb la justificació que figura a
l’expedient.
2.11) Subcontractació
Si que es permet la subcontractació sempre i quan no sigui l’objecte principal del contracte En
qualsevol cas, la celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment d´aquests Plecs i
dels requisits establerts a l´article 215.2 LCSP.
L’empresa haurà d’especificar a l’annex 1 el percentatge subcontractat, la part de l´objecte que
tenen intenció de subcontractar, assenyalant el percentatge a subcontractar, el nom o perfil
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels
subcontractistes als que vulgui encomanar la seva realització.
Per altra banda, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat
de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència,
i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’art.71
LCSP. El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que afecti a la informació facilitada durant l’execució del contracte principal, i tota la
informació necessària sobre els nous contractistes.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra
pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.
Els subcontractistes quedaran obligats només davant l’empresa contractista principal qui
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, amb
estricta submissió al compliment d’allò establert al present Plec i als termes establerts en el
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
referides a l’art.201 LCSP.
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal o dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
compreses en algun dels supòsits previstos a l’article 71 LCSP.
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L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
que disposen els articles 216 i 217 LCSP.
L’adjudicatari, no obstant, serà l’únic responsable de la gestió del servei davant l’administració.
El contractista s’obliga a exigir al subcontractista que els salaris dels treballadors subcontractats
s’ajustin al Conveni col·lectiu del sector corresponent.
El compliment d’aquesta obligació es podrà verificar per l’òrgan de contractació en qualsevol
moment durant l’execució del contracte. En tot cas, es comprovarà en el moment de la recepció
de les obres.
Els subcontractistes resten sotmesos a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia del drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte i 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.
2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses
en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de
la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, pel Projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, mitjançant 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, i la seva
normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda aprovat definitivament pel Ple en sessió de 26 de novembre de
2009 i publicat en el BOPB núm. 294, de 9 de desembre de 2009 en allò que no contradigui la
normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.
26

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut
a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració
Oberta de Catalunya (AOC) o servei equivalent.
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat
un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica
(http://www.staperpetua.cat/menu-principal/ajuntament-seu/perfil-del-contractant).
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís
de notificació, sempre que l’acte objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda. En cas contrari, els terminis en
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat
la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu
contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil
de Contractant.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració
social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció
de dades personals, i en matèria mediambiental.
2.16) Assegurances
L’adjudicatari s’obliga a disposar i mantenir vigent durant tota la duranda del contracte una pòlissa
d’assegurances de Responsabilitat Civil amb la cobertura mínima de 1.500.000 € per sinistre per
tal de cobrir els riscs derivats de les obres i de la seva execució.
2.17) Lloc de realització objecte del contracte
El lloc fixat per a la realització de l’obra objecte del contracte és l’Av. Mossèn Jacint Verdaguer,
33 de Santa Perpètua de Mogoda,.
2.18) Responsable del contracte
El Responsable del contracte serà el Director Facultatiu de les obres:
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest
procés de contractació com a licitador.
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
Les funcions del responsable del contracte seran:
Comprovació de la correcta execució del contracte:
 Instruccions i mandats sobre l'execució del contracte.
 Interpretació del contracte (que no suposi l’exercici de potestats publiques en cas de la
seva externalització)
 Control dels terminis d'ejecucio.
 Comprovació de la subcontractació.
 Comprovació de l'aplicació de les clàusules socials i ambientals establertes en el plec.
 Comprovació dels requisits concrets de execució exigits i aquells que, si escau hagués
presentat el contractista en la seva oferta.
 Comprovació de la correcta aplicació de l'oferta presentada i que aquesta es plasmi en
l’execució.
Òrgan de suport a l'òrgan de contractació en la execució indirecta:
 Proposar supòsits de modificació del contracte dins els límits legalment establerts que se
circumscriuen a l'interès general.
 Vigilància de les funcions que la LCSP li atribueix a l'òrgan de contractació, realitzant
informes previs perquè aquest adopti les mesures oportunes.
 Control dels requisits de transparència
 Revisió de la facturació, proposa la realització de pagaments parcials, proposició de la
pròrroga del contracte, control de les obligacions socials del contractista, vigilància del
compliment d'obligacions amb la seguretat social, impagaments ...
 Informar sobre la garantia del contracte.
 Proposta d'Indemnitzacions i sancions com a conseqüència de demores en l'execució o
qualsevol altre incompliment contractual previst.
 Suport a la persona encarregada de vetllar en defensa de l'interès general en el cas de la
concessió d'obra pública o concessió de serveis, de tal manera que els seus informes
també serveixin d'instrument per a verificar el compliment de les obligacions del
concessionari i especialment pel que fa a la qualitat en la prestació del servei o de l'obra.
 Remissió de totes les incidències durant l’execució contractual la òrgan de contractació
perquè aquest les remeti en temps i forma al Tribunal de Comptes o a l’Òrgan de Control
Extern.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia del drets digitals i a la normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del
contracte; i 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.
3) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista

28

El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec General, haurà
de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en experiència acreditada en obres del
mateix tipus objecte del contracte.
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.
3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació
dels materials i unitats d’obra executades. Segons el Pla de Control de Qualitat del Projecte.
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat,
contractat a tal efectes per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Les despeses que s’originin
seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú per cent (1%) de l’import del tipus de licitació,
mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final.

3.3) Pla de seguretat i salut
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article
7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari
estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra”
continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir
aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest
fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles
10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a
complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa
i de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
El contractista haurà de presentar 2 exemplars, en el moment de la signatura del contracte. El Pla
de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel Coordinador de Seguretat i Salut de les
obres i elevat pel Cap de servei a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 5 dies hàbils realitzi les esmenes
que se li indiquin.

3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
Dins un termini no superior a quinze dies des de la data de formalització del contracte es procedirà
en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del
resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà
expressament l’ inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista
l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
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En cas de no s’hagi notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del
replanteig, i el contractista i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda signaran una acta d’inici
de les obres en un termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta
notificació.
3.5) Legalització de les instal·lacions
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar l’acta de
recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels
serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes
corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució.
Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització
(taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost
d’adjudicació.
3.6) Responsabilitat per vicis ocults
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la
construcció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de
respondre dels dany i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptat
de la recepció d eles bores.
3.7) Permisos i llicències
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per l’adjudicatari
i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes
de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.
3.8) Gestió dels residus
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es
fixen en PRECAT 20 sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i,
específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió.
3.9) Senyalització de les obres
El contractista instal·larà els senyals que marqui el Pla de Seguretat i Salut o bé el que indiqui el
Coordinador de Seguretat.
3.10) Programa de treball
El contractista presentarà a la signatura del contracte, un programa de treball que inclourà les
dades que s’indiquen a l’article 144.3 del RGLCAP i que reflectirà els compromisos establerts en
la seva oferta.
3.11) Jurisdicció competent
La jurisdicció contenciós administrativa serà la competent per a conèixer totes les qüestions
litigioses que sorgeixen sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del contractes.
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ANNEX 1 AL PCAP
Contractació de les obres d’un taller, administració i espai lliuren per a MOGODA SERVEIS
Exp. 6484J/2021
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ..............,
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta
a la contractació de les obres d’un taller, administració i espai lliuren per a MOGODA SERVEIS,
SAM (Exp. 6484J/2021) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que el licitador té la capacitat jurídica i d’obrar suficient, que reuneix totes les condicions
exigides a la present contractació, i que tant el licitador com els seus administradors i
representats legals no es troben en cap de les circumstàncies que legals de prohibició de
contractar amb l’Administració.

-

Que està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Classificades de la Generalitat (RELI,
ROLECE) i que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.

-

Que té capacitat suficient per representar a l’empresa/entitat indicada, d’acord amb:
 L’escriptura;  d’apoderament,  de constitució,  de nomenament d’administrador
atorgada en data..... davant el notari......... amb el núm................. del seu protocol;
 L’acta de l’assemblea/junta de data .........

-

Que el licitador està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents i es compromet en cas de resultar adjudicatari
a presentar el corresponent ceritificat en el termini que se li indiqui, així mateix que no té
deutes pendents de qualsevol tipus amb l’Ajuntament, i en el seu cas, AUTORITZA a
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a sol·licitar els següents:


A sol·licitar de l’Agència Etatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través
del consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades
jusitficatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries imposades per les disposicions vigents, en cas de resutlar adjudicatari del
procediment de licitació durant tota la vigència del contracte.



A sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretar Social (TGSS), directament o a
través del consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades
jusitficatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions
amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, en cas de resutlar
adjudicatari del procediment de licitació durant tota la vigència del contracte.

-

Que té plena capacitat d'obrar i no es troba incloses en cap de les circumstàncies d'incapacitat
per establir contractes amb l'administració pública, establertes per l'article 71 de la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP), aprovada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre

-

Que el licitador no es troba en situació d’insolvència actual o imminent, no està sotmès enc
ap procés de fallida, concurs de creditors, procediments concursal o reorganització
empresarial similar, de caràcter judicial o privat relacionar amb la insolvència, ni ha sol·licitat
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la declaració de concurs, ni té constància de que s’hagi sol·licitat per cap terner o que
l’esmentada sol·licitud sigui imminent.
-

Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa
Microempresa
Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 2
milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 10
milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual no superior als 43 milions
d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual superior als 43 milions d’euros.

-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials.

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.

-

Que en l’elaboració de les ofertes s’ha tingut en compte les obligacions derivades de les
disposicions vigents en matèria de protecció del treball, condicions de treball i prevenció de
riscos laborals i protecció del medi ambient.

-

Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals o fora d’ells que siguin
considerades delictives en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

-

Que compleix amb tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a
la obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa així com amb totes les obligacions
relatives a les assegurances obligatòries i, en el supòsit de resultar adjudicatari em
comprometo a estendre la cobertura de les assegurances que tinc subscrites a di d’incloure
el contracte de referència o bé, a subscriure les assegurances requerides en el plec de
clàusules administratives particulars.

-

Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat
a la seva participació en aquest procediment de contractació.

-

Que la informació, declaracions, i/o documents aportats són de contingut absolutament cert i,
que les còpies dels documents aportats reprodueixen fidelment el contingut dels documents
originals.
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-

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes
en la legislació vigent.
 SÍ

-

 NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 SÍ

-

 NO

 NO

 NO obligat per normativa

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos
al PCAP.
 SÍ

-

-

-

 NO

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:


Està subjecte a l’IVA.



Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l’exempció.

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:


Està subjecte a l’IAE.



Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l’exempció.

Subcontractació:
 SÍ, del .......................... en un percentatge del ……%
 NO

-

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita
circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per tal de fer la
modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractació, per tal que l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda pugui facilitar-les al
servei e-Notum a aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).
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- Altres declaracions (quan s’escaigui)
(Cal aportar la corresponent declaració signada en la forma establerta en aquest plec)

(Localitat, data i signatura)
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ANNEX 2 AL PCAP
Contractació de les obres d’un taller, administració i espai lliuren per a MOGODA SERVEIS,
Exp. 6484J/2021
Model de declaració de solvència econòmica-financera i tècnica
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en representació de l’empresa
.............., amb CIF núm. ..............; DECLARA:
-

Que té respecte la capactitat econòmica i financera:
 Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims anys
disponibles, en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari,
per un import mínim anual de.....

-

Que respecte a la capacitat tècnica o professional:
 Relació de les obres executades en el curs dels últims 5 anys, avalada per certificats
de bona execució, en que s’indica els imports, data i lloc d’execució.
Lloc d’execució

Data

Import

 En el supòsit d’empreses de nova creació, indicació del personal tècnic que es
disposa per a l'execució de l'obra, títols acadèmics i professionals dels responsables
i dels tècnics encarregats directament de l'obra, i maquinària i equips que es
disposaran per a l'execució de l'obra:
- QUE l’empresa té la classificació requerida en aquest plec i APORTO el corresponent certificat
de classificació de data ..................... que es troba vigent i no ha sofert cap variació ni modificació,
del lot/s.......
MANIFESTA que en cas de resultar adjudicatari del contracte, la persona que actuarà en nom
de l’empresa i serà l’interlocutor vàlid per a les relacions i solucions d’incidències que es puguin
derivar de l’execució del contracte és la següent:
Nom i cognom

Càrrec en l’empresa

Adreça electrònica

Telèfon/fax

(Localitat, data i signatura).
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ANNEX 3 AL PCAP
Contractació de les obres d’un taller, administració i espai lliuren per a MOGODA SERVEIS
Exp. 6484J/2021
Model de declaració constitució Unió Temporal d’Empreses (UTE)
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC
"El Sr./La Sra........................., amb DNI núm. en representació de l’empresa ............. amb
NIF........; el Sr./La Sra........................., amb DNI núm. en representació de l’empresa .............
amb NIF........; DECLAREN:
-

La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte
................. , amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
......... % l’empresa....
.......... % l’empresa......

-

Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de lcicitació es comprometen a
constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.

-

Que designen com a respresentant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a
.................. amb DNI núm. ...........................

- Que la denominació de la UTE a constituir és.................; i el domicili per a les notificacions és
........................... núm. telèfon....................; núm. de fax..................; adreça correu electrònic
.......................@..............................
I com a prova de confomitat signen aquesta declaració,

(nom de l’empresa que es representa, signatura de cadascun dels representants de les diferents
empreses i segell de les empreses)

* Complimentar la mateixa informació en cas que la UTE estigui integrada per més de dos
empresaris.

(Localitat, data i signatura).
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ANNEX 4 AL PCAP
Contractació de les obres d’un taller, administració i espai lliuren per a MOGODA SERVEIS
Exp. 6484J/2021
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC
PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D´UN TALLER,
ADMINISTRACIÓ I ESPAI LLIURE PER A MOGODA SERVEIS
" El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ..............,
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................),
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació de les d’un taller,
administració i espai lliuren per a MOGODA SERVEIS, SAM (Exp. 6484J/2021) es compromet
a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de
prescripcions tècniques i al seu Annex, que accepta íntegrament, per la quantitat de
……….……………….. euros, (IVA exclòs).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.

QUE CONEIX I ACCEPTA integrament el contingut del plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques i annexos, que regeixen aquest contracte.

(Localitat, data i signatura).
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ANNEX 5 AL PCAP
Contractació de les obres d’un taller, administració i espai lliuren per a MOGODA SERVEIS,
Exp. 6484J/2021

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELACIONADA AMB ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D´UN TALLER,
ADMINISTRACIÓ I ESPAI LLIURE PER A MOGODA SERVEIS
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en representació de
l’empresa .............., amb CIF núm. ..............; PROPOSO LA MILLORA SEGÜENT:


Execució Fase 3b:
 Si
 No



Ampliació termini garantia:
 2 anys
 1 any
 No ampliació



Millora reducció termini d’execució ...................



Classificació del parc de vehicles:





Etiqueta Zero emissions



Etiqueta Eco



Etiqueta Verda



Etiqueta Groga



Sense etiqueta

% contractes fixos...................

(Localitat, data i signatura).
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ANNEX 6 AL PCAP
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT
1.‐ Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per
evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.‐ En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat
en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors
i els contractistes han d’adequar la seva activitat‐ assumeixen particularment les obligacions
següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos.
b) No sol∙licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de
lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i 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.). Així
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament
o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions contractades.
i) 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.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les
obligacions contingudes en aquesta clàusula.
k) No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada
per les Institucions europees o, en el seu defecte, l’Estat espanyol, i que siguin considerades
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delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o
contra la Hisenda Pública.
l) Declarar si tenen o no relacions amb països considerats paradisos fiscals. En cas de tenir-ne
relació, aportar la documentació que expliciti el caràcter d’aquestes relacions i permetre que la
informació que no sigui confidencial es publiqui al perfil del contractant.
3.‐ L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per part dels
licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
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