PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES
CONTINGUDES EN PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE
LA URBANITZACIÓ DE CAN CORAL AL TERME MUNICIPAL DE TORRELLES DE
FOIX.

1. Objecte del contracte
El contracte tindrà com a objecte l'execució de les obres contingudes en Projecte
Executiu de les obres de reparació de la Urbanització de Can Coral al terme municipal
de Torrelles de Foix.
CPV: 45233200-1
2. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte
Mitjançant l'execució del contracte a què es refereix aquest plec de clàusules
administratives particulars se satisfà la necessitat següent:
Ell Ple de la Corporació va aprovar definitivament Projecte executiu d’obres de
reparació de la urbanització de Can Coral, per un valor de 294.136,72 (IVA inclòs), per
tal de donar compliment a l’execució de la Sentència 103/2015 emesa pel Jutjat
Contenciós Administratiu nº 2 de Barcelona fonamentada en l’informe pericial del Sr.
David Romero Tolosana incorporat a la mateixa Sentència.
Atès que des d’un punt de vista formal l’Ajuntament ha de procedir a l’execució
immediata de la sentència judicial, i des d’un punt de vista tècnic la no execució de les
obres de reparació poden generar perjudicis per la degradació normal que estan patint
els elements d’obra afectats, cal executar subsidiàriament les obres contingudes en el
Projecte executiu d’obres de reparació de la urbanització de Can Coral,
3. Pressupost base de licitació
a) El pressupost base de licitació té un import de 294.136.72 euros (IVA inclòs).
4. Anualitats en què es distribueix
El pagament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s'abonarà en
una sola anualitat corresponent a l'any 2018.
5. Aplicació pressupostària
Les obres es finançaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 227991532, del
pressupost vigent de la Corporació.

6. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual
El contracte a què es refereix aquest plec té naturalesa administrativa i es qualifica de
contracte d’obres d’acord amb el que preveu l’article 6 del TRLCSP. que es disposa
amb caràcter general per als contractes de les corporacions locals, el contracte es
regirà per les normes següents:
-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer,
sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP).
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures del sector públic, i resta de normes concordants.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la llei de
contractes del sector públic.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant, RGLCAP),
en el que no s’oposi al TRLCSP.

La resta de l’ordenament jurídic administratiu, en els casos en què sigui aplicable a
causa de la falta d’una norma contractual específica.
La normativa de dret privat, que ha d’actuar amb caràcter supletori, en els afers que no
es poden resoldre amb l’aplicació directa de les disposicions sobre contractació
administrativa o de les normes generals del dret administratiu.
A més d’aquest plec, tindran caràcter contractual els documents següents:
-

El plec de prescripcions tècniques.

-

Els plànols.

-

La memòria del projecte.

-

El programa de treball acceptat per l'òrgan de contractació.

-

Els quadres de preus i el pressupost.

-

El document en què es formalitza el contracte.

Si hi ha discordança entre aquest plec i qualsevol dels documents contractuals
restants, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars que conté els drets i
obligacions que assumiran les parts del contracte.
El desconeixement dels termes del contracte, de les instruccions, plecs o normes
aprovades per l’Administració, que puguin ser d’aplicació d’allò pactat, no eximirà el
contractista de l’obligació del seu compliment.

7. Termini d'execució
El termini d'execució del contracte serà de 5 mesos a comptar de l’endemà de la
signatura de l'acta de comprovació del replanteig si a la dita data ja ha estat notificada
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, el
termini d’execució de les obres serà comptat des de la data de la citada notificació.
8. Procediment d'adjudicació
El contracte s'adjudicarà pel procediment obert, tramitació urgent.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a varis criteris directament vinculats a l’objecte del contracte i
que s’especifiquen en aquest Plec.
9. Garanties exigibles
-

Definitiva. El licitador que resulti adjudicatari provisional del contracte haurà de
prestar una garantia del 5% de l'import de l'adjudicació del contracte, sense
incloure l'IVA.

10. Presentació d’ofertes
La documentació es presentarà en sobres tancats, identificats, a l’exterior, amb
indicació de la licitació i signats pel licitador o la persona que el representi i indicació
del nom i cognoms o raó social de l'empresa. A l'interior de cada sobre es farà constar
en full independent el seu contingut, enunciat numèricament.
Els sobres es presentaran a la Secretaria de l’Ajuntament (C/ Lluis Companys,1,
08737 Torrelles de Foix) en hores d’oficina (de 9 a 14). Al presentador se li donarà,
com a acreditació, un rebut en el qual constarà el nom del licitador, la denominació de
l’objecte del contracte i el dia i l’hora de la presentació.
De la mateixa manera, les ofertes es podran presentar per correu. En aquest cas,
l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i,
el mateix dia, anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex,
fax o telegrama.
Sense la concurrència d'ambdós requisits, la documentació no serà admesa si l'òrgan
de contractació la rep després de la data i hora de la finalització del termini assenyalat
en l'anunci.
Tanmateix, transcorreguts deu dies després de la data indicada sense que s’hagi rebut
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
11. Forma en què s’han de presentar les ofertes
Les proposicions es presentaran en tres sobres numerats correlativament:

A) SOBRE NÚM. 1. Contindrà, de conformitat amb el que disposa l'article 146 del
TRLCSP, la documentació següent, que haurà de reunir els requisits d'autenticitat
previstos en les lleis:
1. Documents acreditatius de la personalitat jurídica. Els empresaris individuals, còpia
autèntica del DNI; els empresaris persones jurídiques, l'escriptura o els documents en
els quals consti la constitució de l'entitat i els estatuts pels quals es regeix,
degudament inscrits en el Registre Mercantil o en el que correspongui.
La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats
membres de la Unió Europea s'acreditarà per la seva inscripció en el registre
procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la
presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin
reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
La resta d’empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de
l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual estigui el domicili de l'empresa.
2. Documents acreditatius de la representació. Quan la proposició no estigui signada
pels licitadors, s’haurà d'incloure el poder atorgat a favor de la persona o persones que
subscriguin la proposició juntament amb una còpia autèntica del document nacional
d'identitat de l’apoderat o els apoderats.
3. Document de compromís de constituir una unió temporal d'empreses (UTE). En els
casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal hauran
d’aportar, a més a més, un document, que podrà ser privat, en el qual, per al cas que
resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d'estar
signat pel representant de cadascuna de les empreses i s'hi expressarà la persona
que designen com a representant de la UTE davant l'Administració per a tots els
efectes relatius al contracte, així com la participació que correspon a cadascun d'ells
en la UTE.
4. Acreditació de la solvència. La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica
i professional de l'empresari s'hauran d'acreditar pels mitjans següents:
-

Solvència econòmica i financera. La solvència econòmica i financera
s’acreditarà per algun dels mitjans següents:
a)

Declaracions apropiades d’entitats financeres o justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

b)

Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o al registre oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes a
Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els
llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

c)

Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit
als tres últims exercicis disponibles segons la data de creació o d’inici de
les activitats de l’empresa.

Si, per una raó justificada, l’empresari no està en condicions de presentar les
referències sol·licitades, se l’autoritzarà a acreditar la seva solvència
econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que es consideri
apropiat per l’òrgan de contractació.
-

Solvència tècnica i professional. La solvència tècnica i professional s'acreditarà
per algun dels mitjans següents:
a)

Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada
per certificats de bona execució per a les obres més importants. Aquests
certificats hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les
obres i es precisarà si es van fer segons les regles per les quals es regeix
la professió i si es van portar normalment a bon terme; si escau, aquests
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.

b)

Declaració que indiqui els tècnics o les unitats tècniques, tant si estan
integrades a l’empresa com si no, dels quals l’empresa disposa per a
l’execució de les obres, especialment els responsables del control de
qualitat, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.

c)

Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa
i, en particular, del responsable o responsables de les obres.

d)

Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del
seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la
documentació justificativa corresponent.

e)

Declaració on s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es
disposarà per a l’execució de les obres. S’hi ha d’adjuntar la documentació
acreditativa pertinent.

5. Document constitutiu de la garantia provisional o resguard acreditatiu de la seva
constitució, si escau.
6. Document acreditatiu de no incórrer en prohibicions de contractar, que ha d’incloure
la manifestació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la
justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans de l'adjudicació
definitiva, per l'empresari a favor del qual es vagi a efectuar aquesta.
7. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses
estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a Espanya, hauran de
presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecte

poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre al licitador.
8. Domicili. Tots els licitadors hauran d'assenyalar un domicili per a la pràctica de
notificacions. Aquesta circumstància podrà ser complementada indicant una adreça de
correu electrònic i un número de telèfon i fax.
9. Empreses que tinguin a la seva plantilla persones amb discapacitat o en situació
d'exclusió social. Els licitadors que pretenguin comptar per a l'adjudicació amb la
preferència regulada en la disposició addicional quarta del TRLCSP hauran de
presentar els documents que acreditin que, en el moment de presentar la seva
proposició, tenen a la seva plantilla un nombre superior al 2% de treballadors amb
discapacitat o que l'empresa licitadora està dedicada específicament a la promoció i
inserció laboral de persones en situació d'exclusió social, juntament amb el compromís
formal de contractació a què es refereix la disposició addicional quarta del TRLCSP.
B) SOBRE NÚM. 2. Contindrà l'oferta econòmica en la qual s'expressarà el preu
d'execució del contracte i hi ha de figurar com a partida independent l'import de l'IVA.
L'oferta econòmica es presentarà de conformitat amb el model que s’incorpora com a
annex .
En aquest mateix sobre s'inclouran també la documentació relativa als criteris,
diferents del preu, que siguin avaluables de forma automàtica per aplicació de
fórmules, d’acord amb la clàusula 13 d’aquest plec.
C) SOBRE NÚM. 3. Contindrà la documentació relativa als criteris la quantificació dels
quals depèn d’un judici de valor, d’acord amb la clàusula 13 d’aquest plec.
12. Termini de presentació de les ofertes i altres requisits d’aquestes ofertes
Les proposicions es presentaran en el termini de tretze dies naturals a comptar de
l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la
província. Si l’últim dia de presentació de les proposicions és inhàbil, el termini es
prorrogarà automàticament fins al dia hàbil següent.
Les proposicions dels interessats s'hauran d'ajustar al que preveu el plec de clàusules
administratives, i la seva presentació suposarà l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, així com
del projecte i del plec de prescripcions tècniques, sense cap excepció o reserva.
Les ofertes seran secretes i s'arbitraran els mitjans que garanteixin aquest caràcter
fins al moment en què s'hagi de procedir a la seva obertura en públic.
13. Criteris per a l’adjudicació del contracte
L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i
que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals de conformitat amb el que
disposa l’article 136 de la Llei de contractes del sector públic.

Els criteris de valoració de les ofertes seran els següents:
CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (40 punts)
 Reducció del termini d’execució, fins a un màxim de 10 punts
Aquest criteri es valorarà prorratejant a partir de l’oferta més avantatjosa, que justifiqui
motivadament el termini amb el pla de treball.
En el supòsit que la reducció de termini no estigui justificada adequadament i
suficientment en el pla de treball, o que s’hi plantegin actuacions constructivament
impossibles, aquesta no serà considerada.
 Coneixement, grau de planificació i calendari de seguiment i control dels
treballs, fins a un màxim de 20 punts
Es redactarà una memòria justificativa de la viabilitat de l’obra que haurà d’incloure el
coneixement de l’obra i els seus condicionants, el diagrama de Gantt, el pla d’execució
dels treballs (amb justificació de fases en funció de les característiques de l’entorn,
activitats d’obra i termini d’execució) i el pla de mobilitat pels usuaris i veïns de la
urbanització a l’hora de conviure amb les obres. Descripció de les activitats i la seva
interacció en l’entorn pel que fa a les accions en la reducció de molèsties (sorolls,
circulació, pols, neteja i vigilància de l’obra, etc.).
 Equip tècnic propi a disposició de les obres i aportació de seu fixa a l’obra en el
decurs de la mateixa, on hi haurà l’adreça de relació amb la direcció de les obres;
fins a un màxim de 10 punts.
CRITERIS OBJECTIUS (60 punts)
 Ampliació del termini de garantia, fins a un màxim de 5 punts
Valoració: Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que
ofereix la major ampliació del termini de garantia, expressada en mesos (XMAX). Es
determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció
amb la proposta major.
XMAX = P
PXi = (Xi/XMAX) x P
Es considerarà el període de 5 anys com a termini de garantia al que s’assignarà la
màxima puntuació.
 Oferta econòmica: Reducció del preu sobre el tipus de licitació fins a un màxim de
10 punts
Valoració: Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que
ofereix la diferència més alta amb el pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció amb la
proposta major.
XMAX = P
PXi = (Xi/XMAX) x P
En qualsevol cas, es valorarà amb la màxima puntuació la proposta amb una baixa
d’un 20 % sobre l’import de licitació. ES TINDRÀ EN COMPTE QUE AQUESTA BAIXA
NO S’APLICARÀ EN CAP CAS ALS CAPITOLS DE PARTIDES ALÇADES I TAMPOC

SOBRE LA PARTIDA DE DESPESES DE L’ADMINISTRACIÓ. Això és, l’oferta
econòmica mantindrà constant l’import de les partides alçades i la de despeses de
l’administració esmentades. Sobre la resta s’aplicarà la baixa.
No obstant es considerarà que una proposició econòmica és desproporcionada o
temerària de conformitat amb els criteris de l’article 85 del RGLCAP.
 Millores tècniques, fins a un màxim de 25 punts.
Valoració: Es valorarà l’acceptació de les millores tècniques del projecte sense que
suposi un increment en el cost de l’obra.
Les propostes de millora tècnica, sobre les solucions proposades en el projecte licitat,
hauran de venir acompanyades d'una descripció tècnica integral de que és, com
s’aplica i quina millora suposa, així com el sistema de preus aplicat.
Les millores seran valorades econòmicament per la pròpia concursant fixant la millora i
el seu valor econòmic, utilitzant les partides i els preus unitaris establerts al projecte.
La quantia econòmica proposada podrà ser utilitzada pel promotor per altres millores
en cas de no considerar-se adequades les proposades.
 Altres millores addicionals, fins a un màxim de 20 punts.
En aquest cas es tracta d’una proposta d’oferta econòmica addicional per
cobrir aspectes no inclosos en el projecte i que poden millorar l’acabat de les
obres. En particular es destinaran a la millora del drenatge, a la connexió
d’alguna escomesa d’aigües negres que manca i a la senyalització vertical de
codi
Valoració: Es valorarà l’import ofertat que el licitador introdueixi pensant que garanteix
una correcta execució de l’obra i que poden consistir en obres abans descrites,
instal·lacions, mesures de seguretat, neteja o altres a valorar de la següent manera:
Valoració: Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que
ofereix la major import ofertat (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes
restants (PXi) d’acord amb la seva proporció amb la proposta major.
XMAX = P
PXi = (Xi/XMAX) x P
Les millores seran valorades econòmicament per la pròpia concursant fixant la millora i
el seu valor econòmic, utilitzant les partides i els preus unitaris establerts al projecte
objecte de licitació o la base ITEC.
La quantia econòmica proposada podrà ser utilitzada pel promotor per altres millores
en cas de no considerar-se adequades les proposades pel licitador.
Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
En l’adjudicació del contracte, tindrà preferència la proposició presentada per aquella
empresa que en el moment d’acreditar la solvència tècnica, tingui en la seva plantilla
un número de treballadors minusvàlids no inferior al 2%, sempre que la proposició

esmentada iguali en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels
criteris objectius que serveixen de base a l’adjudicació, i/o acrediti un índex de
sinistralitat inferior al de la mitjana del sector o mecanismes d’avaluació per part de les
persones que hi treballen (enquestes de satisfacció per exemple).
14. Millores
Els licitadors podran presentar millores tècniques al projecte, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula anterior.
15. Criteris per a la consideració que l’oferta conté valors anormals o
desproporcionats
Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats d’acord amb el
que estableix la normativa sobre contractació pública.
16. Confidencialitat
Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació
i a la informació que s'ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran
designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les
ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o comercials i als seus aspectes
confidencials. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta informació sense
el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
d'aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la
qual s’hagués donat aquest caràcter en el contracte, o que per la seva pròpia
naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini
de cinc anys des del coneixement d'aquesta informació.
17. Revisió de preus
Per aplicació del que disposa l'article 89.1 del TRLCSP , no hi ha revisió de preus.
18. Obertura de la documentació i de les ofertes
La qualificació dels documents i l’examen i la valoració de les ofertes s’efectuarà per la
Mesa de contractació constituïda a aquest efecte.
La Mesa de contractació estarà integrada per les persones següents, o en les que
reglamentàriament deleguin:
-

President: Sr. Sergi Vallès Domingo , alcalde de la corporació.

-

Vocals:

- Sr. Jordi Torné Solé, regidor de la corporació.
- Sr. Manel Arévalo Pérez, regidor de la corporació
- Sra. Irene Bolet Jiménez, Secretària Accidental de la corporació, o funcionari
en qui delegui.
- Secretari: Montserrat Junqué Vázquez, funcionària de la corporació.
Formaran part de la Mesa de contractació amb veu però sense vot un regidor per cada
un dels grups polítics de la corporació no presents a la Junta de Govern Local.
L’obertura de la documentació tindrà lloc a la sala de sessions, a les 13 hores de
l’endemà de la finalització del termini per a la presentació d’ofertes o, si aquest és
inhàbil, el primer dia hàbil següent, llevat que s’hagi anunciat la remissió d’una o més
ofertes per correu amb els requisits exigits. En aquest darrer cas, l’obertura tindrà lloc
l’onzè dia natural següent al dia de finalització del termini per a la presentació
d’ofertes.
Si la Mesa de contractació observés defectes o omissions esmenables en la
documentació que s'inclou en el sobre núm. 1, ho comunicarà verbalment als
interessats, sense perjudici que aquestes circumstàncies es facin públiques a través
d'anuncis de l'òrgan de contractació, i es concedirà un termini no superior a tres dies
hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant la mateixa Mesa de
contractació.
De les actuacions es deixarà constància en l'acta que necessàriament s’haurà
d'estendre.
Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si escau, els defectes o
omissions, la Mesa declararà admesos a la licitació els licitadors que hagin acreditat el
compliment dels requisits previs indicats en l'article 146 del TRLCSP, i es farà
declaració expressa dels rebutjats i de les causes del seu rebuig.
Un cop fetes aquestes actuacions, l’acte públic d’obertura del sobre núm. 3 tindrà lloc
a la sala de sessions, a les 13 hores del cinquè dia natural següent al de l’obertura del
sobre núm. 1. Si aquest és inhàbil, l’acte es farà el primer dia hàbil següent. La mesa
valorarà la documentació continguda en aquest sobre. De les actuacions realitzades
es deixarà constància en l'acta que necessàriament s’haurà d'estendre.
Un cop obert el sobre núm. 3 i valorada la documentació, l’acte públic d’obertura del
sobre núm. 2 tindrà lloc a la sala de sessions, a les 13 hores del cinquè dia natural
següent al de l’obertura del sobre núm. 3. Si aquest és inhàbil, l’acte es farà el primer
dia hàbil següent. L’acte començarà amb la lectura de la valoració assignada als
criteris dependents d’un judici de valor. Posteriorment s’obrirà el sobre núm. 2 i es
donarà a conèixer el seu contingut. La mesa valorarà la documentació continguda en
aquest sobre. De les actuacions realitzades es deixarà constància en l'acta que
necessàriament s’haurà d'estendre.
La mesa de contractació podrà sol·licitar, abans de formular la proposta, els informes
tècnics que consideri necessaris.

La mesa de contractació elevarà les ofertes presentades, juntament amb l'acta i la
proposta d'adjudicació, a l'òrgan de contractació.

19. Adjudicació i formalització
L’òrgan de contractació classifica, per ordre decreixent, les proposicions presentades i
que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals. Per realitzar
l’esmentada classificació, atén els criteris d’adjudicació assenyalats en el plec i pot
sol·licitar per a això tots els informes tècnics que consideri pertinents.
L’òrgan de contractació ha de requerir el licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de cinc dies hàbils, a
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què fa referència
l’article 146.1 del TRLCSP i la documentació acreditativa d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi
l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’això, de disposar
efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte conforme a l’article 64.2, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent. Els corresponents certificats poden ser expedits per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.
Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que
el licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas s’ha de procedir a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels tres dies hàbils següents
a la recepció de la documentació.
No es pot declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.
L’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i,
simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de contractant.
La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al
licitador exclòs o candidat descartat, conforme a l’article 40 del TRLCSP, interposar
recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En particular, ha
d’expressar els aspectes següents:
a) En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per
les quals s’ha desestimat la seva candidatura.
b) Respecte dels licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en
forma resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta.
c) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i els avantatges de la
proposició de l’adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l’oferta
d’aquest amb preferència a les que hagin presentat els restants licitadors les
ofertes dels quals hagin estat admeses.

En tot cas, en la notificació i en el perfil de contractant s’hi ha d’indicar el termini en
què s’ha de procedir a la seva formalització de conformitat amb l’article 156.3 del
TRLCSP.
La notificació s’ha de fer per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de
la seva recepció pel destinatari. En particular, es pot efectuar per correu electrònic a la
direcció que els licitadors o candidats hagin designat en presentar les seves
proposicions, en els termes que estableix l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Tanmateix, el termini per
considerar rebutjada la notificació, amb els efectes previstos a l’article 43 de la Llei
39/2015, és de deu
dies.
La formalització del contracte s’ha d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats
en la forma prevista a l’article 151.4 del TRLCSP.
20. Responsable del contracte, direcció de l'obra i delegat de l'obra
L'òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte de
conformitat amb el que s'estableix en l'article 52 del TRLCSP.
El director d'obra que designi l'òrgan de contractació exercirà les funcions de direcció,
inspecció, comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució de l'obra
contractada. El director de les obres podrà estar auxiliat pel personal que l'òrgan de
contractació designi .El director de les obres serà el responsable de l’acceptació de les
partides d’obra executades, tant dels materials com de la seva aplicació i , finalment,
serà el responsable de la certificació de l’obra executada.
El delegat d'obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència
acreditada en obres de característiques similars a les que són objecte d'aquest
contracte.
21. Comprovació del replanteig i programa de treballs
En el termini de quinze dies naturals com a màxim, comptat a partir de la data de
formalització del contracte, s’haurà de realitzar el replanteig i estendre’n l'acta
corresponent.
L'adjudicatari haurà de presentar un programa de treballs per tal que sigui aprovat per
l'òrgan de contractació. Aquest programa s’haurà de presentar en un termini no
superior a quinze dies naturals des de la formalització del contracte i desenvoluparà el
presentat amb la seva proposició, que no podrà modificar cap de les condicions
contractuals. A la vista d’aquest, l'òrgan de contractació resoldrà sobre la seva
aplicació, i s’incorporarà al contracte.

22. Pla de seguretat i salut en el treball
En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l'adjudicació definitiva, el
contractista presentarà a l'òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball,
que serà informat en el termini de cinc dies naturals sobre la procedència de la seva
aprovació.
En tot cas, el termini màxim per a l'aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball
serà de quinze dies naturals des de la signatura del contracte. Si, perquè el
contractista incompleix el termini indicat en el paràgraf anterior, no fos possible
començar les obres en rebre autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap
ampliació del termini per aquest motiu.
23. Terminis
L'adjudicatari estarà obligat al compliment del termini total fixat per a la realització del
contracte, que començarà a comptar per a l'adjudicatari l’endemà de la signatura de
l'acta de comprovació del replanteig.
24. Règim de pagaments
El pagament s'efectuarà mitjançant certificació única dels treballs efectuats que
s'abonaran de conformitat amb el que estableixen els articles 216 i 232 del TRLCSP i
147 i següents del RGLCAP.
25. Penalitats
S'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a
continuació:
a) Per compliment defectuós. S'imposaran penalitats per compliment defectuós
en els termes següents:
-

Si en el moment de la recepció les obres no es troben en estat de ser
rebudes per causes imputables al contractista.

-

Com a regla general, la quantia serà l’1% del pressupost del contracte,
a no ser que, de forma motivada, l'òrgan de contractació estimi que
l'incompliment és greu o molt greu, cas en el qual la quantia podrà
ascendir fins a un 5% o fins el màxim legal del 10%, respectivament. La
reiteració en l'incompliment es podrà tenir en compte per valorar la
gravetat.

-

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximeix el contractista de la
seva obligació que legalment li pertoca pel que fa a la reparació dels
defectes.

b) Per incomplir criteris d'adjudicació. S'imposaran al contractista penalitats per
incomplir els criteris d'adjudicació en els termes següents:
-

Si, durant l'execució del contracte o en el moment de la recepció,
s'aprecia que, per causes imputables al contractista, no s'ha complert
algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta.

-

Per considerar que l'incompliment afecta un criteri d'adjudicació serà
precís que quan es descompti un 25% de la puntuació obtinguda pel
contractista en el criteri d'adjudicació incomplert, en resulti que la seva
oferta no hauria estat la més ben valorada.

-

Com a regla general, la quantia serà l’1% del pressupost del contracte,
a no ser que, de forma motivada, l'òrgan de contractació estimi que
l'incompliment és greu o molt greu, cas en el qual la quantia podrà
ascendir fins a un 5% o fins el màxim legal del 10%, respectivament. La
reiteració en l'incompliment es podrà tenir en compte per valorar la
gravetat.

c) Per demora. Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi
incorregut en demora en relació amb el termini total, se li imposaran penalitats
diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte.
26. Subcontractació
El contractista podrà subcontractar l’execució de les obres respectant els límits i el
procediment establert al TRLCAP.
27. Compliment del contracte
La recepció del contracte es regirà pel que estableix l'article 235 del TRLCSP i els
articles 163 i següents del RGLCAP.
Al temps de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment pel contractista de
les obligacions següents:
a) El desallotjament final de les obres. El contractista ha d’haver restituït a la seva
situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per elles.
b) El compliment no defectuós del contracte.
c) El compliment dels criteris d'adjudicació.
28. Resolució del contracte
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els
articles 222 a 225 del TRLCSP i amb caràcter específic, en relació amb el contracte

d'obres, pel que estableixen els articles 237 a 239 de la mateixa Llei, així com també
pels articles 109 a 113 i 172 del RGLCAP.
En tot cas, en cas de resolució del contracte per causa imputable al contractista,
s'estarà al que disposa l'article 225.4 del TRLCSP.
29. Termini de garantia
El termini de garantia serà d’un any , ampliable en el temps que s’hagi ofertat en la
licitació i començarà a partir de la data de la recepció provisional.
Durant aquest termini s'aplicarà el que estableix l'article 167 del RGLCAP pel que fa a
les obligacions del contractista, així com pel que fa a la facultat de l'Administració, en
cas d'incompliment, d’executar a costa d’aquell els treballs necessaris per a la
conservació de l'obra.
Totes les despeses que s'ocasionin per la conservació de les obres durant el període
de garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap indemnització per
aquest concepte. S'exceptuen els danys ocasionats a l'obra per força major, que seran
suportats per la corporació, si bé tindrà la facultat d'exigir al contractista que realitzi les
obres de reparació.
30. Liquidació
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es procedirà
a la liquidació del contracte d'acord amb el que disposa l'article 179 del RGLCAP.
31. Jurisdicció
Les qüestions que puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l'òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució
posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Torrelles de Foix, a 16 de gener 2018

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En/Na ........................................, amb NIF núm. ............................. i domicili
a ........................, en nom propi (o en representació de l’empresa ............................,
amb CIF núm. .................. i domicili a ..........................),
Manifesto:
1. Que estic assabentat/ada de la tramitació anticipada de l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris
d’adjudicació, de les obres de Renovació i ampliació de l’aparcament de l’Estació
Ferroviària de Torrelles de Foix, de les clàusules administratives particulars que
regeixen aquesta contractació i del contingut del projecte tècnic.
2. Que accepto íntegrament les clàusules esmentades i el projecte, i em comprometo a
la seva execució per la quantitat de ............................. (en lletres i números) euros
i ......................... euros en concepte d’IVA.
.................., ......... de ..................... de 20...

(Signatura de qui fa la proposta)

ANNEX I
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA
En/Na ....................................., amb NIF núm. .............................., domiciliat/da per a
tots els actes d’aquest procediment de contracte a .....................................,
carrer ........................................., núm. ..........., telèfon ........................, actuant en nom
propi (o en representació de l’empresa ...................................., amb CIF
núm. ................., i domicili social a .........................., carrer...............................,
núm. .....), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa
a ........................
PROPOSA ampliar el termini de garantia de l’obra conforme el plec de clàusules
administratives particulars en ....... mesos enters.

(Lloc, data i signatura del licitador)

ANNEX II
MILLORES TÈCNIQUES
En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a
tots els actes d’aquest procediment de contracte a .....................................,
carrer.........................................núm. ..........., telèfon........................actuant en nom
propi (o en representació de l’empresa ....................................amb C.I.F
núm................., i domicili social a ...........................carrer...............................nº....)
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa
a........................
PROPOSA les següents millores tècniques del projecte sense que suposi un
increment del cost de l’obra:
-

(Lloc, data i signatura del licitador)

ANNEX III
ALTRES MILLORES ADDICIONALS
En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a
tots els actes d’aquest procediment de contracte a .....................................,
carrer.........................................núm. ..........., telèfon........................actuant en nom
propi (o en representació de l’empresa ....................................amb C.I.F
núm................., i domicili social a ...........................carrer...............................nº....)
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa
a........................
PROPOSA les següents millores addicionals del projecte sense que suposi un
increment del cost de l’obra:
-

ANNEX IV
REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
En/Na ....................................., amb NIF núm. .............................., domiciliat/da per a
tots els actes d’aquest procediment de contracte a .....................................,
carrer ........................................., núm. ..........., telèfon ........................, actuant en nom
propi (o en representació de l’empresa ...................................., amb CIF
núm. ................., i domicili social a .........................., carrer...............................,
núm. .....), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa
a ........................
PROPOSA una reducció en el termini d’execució de l’obra establert al plec de
clàusules administratives particulars de .......... dies enters.

(Lloc, data i signatura del licitador)

ANNEX V
GRAU DE PLANIFICACIÓ I CALENDARI DE SEGUIMENT I CONTROL DELS
TREBALLS
En/Na ....................................., amb NIF núm. .............................., domiciliat/da per a
tots els actes d’aquest procediment de contracte a .....................................,
carrer ........................................., núm. ..........., telèfon ........................, actuant en nom
propi (o en representació de l’empresa ...................................., amb CIF
núm. ................., i domicili social a .........................., carrer...............................,
núm. .....), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa
a ........................
PROPOSA el següent grau de planificació i calendari de seguiment i control dels
treballs:
-

(Lloc, data i signatura del licitador)

ANNEX VI
EQUIP TÈCNIC PROPI A DISPOSICIÓ DE LES OBRES
En/Na ....................................., amb NIF núm. .............................., domiciliat/da per a
tots els actes d’aquest procediment de contracte a .....................................,
carrer ........................................., núm. ..........., telèfon ........................, actuant en nom
propi (o en representació de l’empresa ...................................., amb CIF
núm. ................., i domicili social a .........................., carrer...............................,
núm. .....), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa
a ........................
PROPOSA el següent equip tècnic propi a disposició de les obres:
-

(Lloc, data i signatura del licitador)

