AJUNTAMENT
DE MONTCLAR

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.
CLÀUSULA PRIMERA : Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’ajuntament de Montclar consistent
en l’execució de l’obra : Projecte d’arranjament i pavimentació de varis camins asfaltats del
municipi de Montclar .
Autor Projecte

Titulació

Pressupost

Jordi Noguera
Puig

Arquitecte Tècnic 57.695,25
IVA: 12.116,00

Pressupost IVA Data d’aprovació
inclòs
69.811,25
29/07/2020

L’objecte del present projecte és la realització d’unes obres consistents en d’arranjament i
pavimentació de varis camins asfaltats del municipi de Montclar .
La voluntat de l’ajuntament és l’arranjament i pavimentació de 3 camins inclosos en el catàleg
de camins de Montclar: el camí del Firal a Viver i Serrateix, el camí a Santa Creu de Montclar
i el camí de Sant Quintí de Montclar, per tal que els veïns del municipi, els habitants de les
masies i els visitants disposin d’un bon sistema de comunicacions.
1.1.

Divisió en lots de l’objecte del contracte:

De conformitat amb l’article 5 del Decret – llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, no és idoni dividir l’objecte del contracte en lots perquè la
realització independent podria dificultar la correcta execució d’aquest des del punt de vista
tècnic.

1.2 Codi d’identificació de la prestació objecte del contracte :
Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament
europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les
Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments
dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:
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Codi CPV
45233142-9
45233142-6
45233223-8

Descripció
Trabajos de mantenimiento de carreteres
Trabajos de reparación de carreteras
Trabajos de repavimentación de calzada

CLÀUSULA SEGONA. Necessitat i idoneïtat del contracte.
Donant continuïtat a la política de manteniment i millora dels camins municipals per tal de dotar
d’una bona xarxa de comunicació entre les diferents masies disseminades que formen el
municipi, l’Ajuntament de Montclar vol portar a terme les actuacions consistents en
l’arranjament i pavimentació de camins asfaltats del municipi de Montclar, inclosos en el
catàleg de camins municipals de Montclar.
En aquest projecte es planteja l’arranjament i pavimentació de 3 camins; el camí del Firal a
Viver i Serrateix, el camí a Santa Creu de Montclar i el camí de Sant Quintí de Montclar, els
quals requereixen de diferents actuacions com són el reforç del ferm, l’arranjament de flonjalls
i la creació de drenatges en zones de molleres.
De conformitat amb l’article 159.6 de la LCSP, l’adjudicació del contracte es tramitarà seguint
el procediment obert simplificat sumari , atenent al fet que el valor estimat del contracte és
inferior a 80.000,00€ així com que la qualificació dels criteris d’adjudicació són automàtics.
CLÀUSULA TERCERA. Pressupost de licitació. Valor estimat del contracte.
a) Pressupost de licitació
El pressupost de licitació de les obres de detalla a continuació:
Concepte
Pressupost de licitació
21% IVA:
Pressupost de licitació IVA inclòs:

Import
57.695,25 €
12.116,00 €
69.811,25 €
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant
l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.
L'IVA que correspon aplicar és el 21.% i ascendeix a la suma de 12.116,00 Euros.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència.
b) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes del que disposa l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), és de 89.972,77 euros,
IVA exclòs.
Totes les mencions d'aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents
s'entendran referides sense IVA, llevat que expressament es disposi el contrari.

CLÀUSULA QUARTA. Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4500_61906 del vigent pressupost de la Corporació.
El contracte s’abonarà amb càrrec a l’aplicació a dalt indicada del pressupost municipal, en la
qual existeix crèdit suficient que es reté.
CLÀUSULA CINQUENA.- Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte consistent en l’execució de l’obra : Projecte d’arranjament i pavimentació de varis
camins asfaltats del municipi de Montclar, tindrà un termini d'execució de 2 mesos de
conformitat amb el projecte aprovat, a comptar des de l’acta de comprovació de replanteig,
sense que sigui prorrogable.
En cas d’existir discordança prevaldrà el termini d’execució que consta en el Plec de clàusules
administratives particulars respecte a allò establert al document tècnic d’obra.
En cap cas no procedirà la pròrroga del termini d’execució del contracte, llevat de causes
excepcionals que impossibilitin a l’adjudicatari la correcta realització de la prestació. La
determinació de la concurrència de qualsevol d’aquestes causes és competència de l’òrgan de
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contractació prèvia sol·licitud de l’adjudicatari i/o previ informe respecte de la seva existència
emès pel tècnic responsable del contracte.

CLÀUSULA SISENA.- Règim jurídic de la contractació
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i
pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte. Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (D’ara en endavant LCSP)

b. Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
c. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
d. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
e. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
f. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques;
g. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic;
h. Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la
seva normativa de desplegament;
i. Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
CLÀUSULA SETENA. Admissibilitat de Variants
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.

CLÀUSULA VUITENA : Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació
El contracte té naturalesa administrativa i es tipifica com a contracte administratiu d’obres,
d’acord amb l’article 13 de la LCSP.
No està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que preveu l’art. 4 de la
directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la que es deroga
la directiva 2004/18/CE, i l’Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la que es publiquen
els límits dels diferents contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1
de gener de 2018.
El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert simplificat sumari per
raó de la quantia de conformitat amb l’article 159.1.a) de la LCSP, i l’expedient seguirà la
tramitació ordinària. El contracte, per raó de la seva quantia, no està subjecte a regulació
harmonitzada.
En aquest procediment es prohibeix tota negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base
a la millor relació qualitat – preu de conformitat amb el que s’estableix a la clàusula setzena i
els articles 145-146 de la LCSP.
CLÀUSULA NOVENA: Ús de mitjans electrònics
D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena de la
LCSP; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització
de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el conjunt de tràmits, actuacions i
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comunicacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del
contracte que es licita, entre les empreses licitadores i contractistes i l’administració
contractant, es realitzaran preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es
dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat. Amb aquest objectiu, les
empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades en aquesta licitació, a
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es
posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible
a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat. Aquesta subscripció
permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones
subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació. Així,
qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment
de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler d’anuncis
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública. El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la
integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada.
Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador, prèvia
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats
a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora,
amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu
interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.
Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del
contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació
e-NOTUM, d’acord amb el TRLCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, l’empresa ha d’indicar
una adreça de correu electrònic on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació
i designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Un cop l’empresa rebi
el correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a disposició en l’e-NOTUM,
haurà/n d’accedir-hi la/les persona/es designada/es, mitjançant l’enllaç que se li enviarà a
aquest efecte.
Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà
preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants legals
de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura electrònica de
persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació classificada pel
Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI electrònic
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CLÀUSULA DESENA. Acreditació de l’Aptitud per contractar
Els licitadors hauran de d’acreditar la seva personalitat jurídica i la seva capacitat d’obrar. La
personalitat jurídica, la capacitat d’obrar, s’haurà acreditar mitjançant la inscripció en el
Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data
final de presentació d’ofertes, d’acord amb l’ establert a l’article 159.4 a) LCSP, en que els
procediments simplificats resulta exigible l’esmentada inscripció en la data final de presentació
d’ofertes, sempre que no es vegi afectada la concurrència.
En el cas que siguin persones jurídiques l’objecte social de l’entitat haurà de comprendre el
desenvolupament de totes les activitats que constitueixen l’objecte del contracte. En cas de
persona física, mitjançant el DNI i el títol acadèmic habilitant.
A més, les empreses que tinguin domicili social a Catalunya hauran d’aportar el document
acreditatiu d’estar inscrit en el Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en
el procés de contractació en el sector de la construcció, aprovat per Decret 102/2008, de 6 de
maig.
Per a les empreses comunitàries s’estarà a allò que preveu l’article 67 de la LCSP. Per
a les empreses extracomunitàries s’estarà a allò que preveu l’article 68 de la LCSP.
CLÀUSULA ONZENA. Solvència i Classificació empresarial del contractista
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
Professional
Solvència econòmica i financera:
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis
del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos
haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat 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 acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
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Solvència tècnica o professional:
La solvència tècnica i professional s’haurà acreditar mitjançant la inscripció en el Registre
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial
de licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de
presentació d’ofertes, d’acord amb l’ establert a l’article 159.4 a) LCSP, en que s’estableix que
en els procediments simplificats resulta exigible l’esmentada inscripció en la data final de
presentació d’ofertes, sempre que no es vegi afectada la concurrència.
L’acreditació de la solvència tècnica s'efectuarà mitjançant la relació d'obres executades en els
últims cinc anys, referent a obres de característiques similars a les que són objecte del present
contracte, l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70 per
cent al preu estimat del contracte.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal la que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels següents mitjans:
a) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de directius durant els
tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent quan li sigui
requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació. S’haurà d’acreditar disposar d’un
mínim de 6 treballadors com a plantilla mitja anual de l’empresa durant els tres últims anys.
b) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a
l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan li sigui
requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació. S’haurà de disposar de com a
mínim:











1 unitat de corró vibratori autopropulsat per compactació de terres
1 unitat de maquina compactadora neumàtics.
3 unitats de camió de transport de terres/asfalt tipus dúmper o equivalent
1 unitat de camió de reg.
1 unitat escombradora
1 unitat fresadora
1 unitat estenedora aglomerat
1 unitat talladora de paviment en disc
1 unitat de maquina retroexcavadora mixta.
1 camió de transport de la maquinària d’asfalt.

No obstant , atenent al valor estimat del contracte, tal i com estableix l’article 159.6 . b LCSP,
s´eximeix als licitadors de l´acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica.
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Classificació empresarial: (20% d’obra art. 79.5b Llei de contractes)
Segons Llei 9/2017

Segons RD 773/2015

Grup:

G

G

Subgrup:

4

4

Categoria:

a

1

Segons Llei 9/2017

Segons RD 773/2015

Grup:

G

G

Subgrup:

6

6

Categoria:

a

1

La classificació serà exigible i sortirà efectes per l’acreditació de la solvència en el contractes
d’obres amb valor estimat del contracte igual o superior a 500.000.-€. Quan l’import del
contracte sigui inferior, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament bé
acreditant els requisits establerts a l’apartat en el que es detallen els Criteris de selecció relatius
a la solvència econòmica i financera i tècnica o Professional o bé acreditant la classificació
empresarial detallada.
CLÀUSULA DOTZENA. Perfil del Contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el Perfil del Contractant al qual es tindrà accés segons les
especificacions que es regulen a la pàgina web: http://www.montclar.cat

CLÀUSULA TRETZENA. Òrgan de contractació
L’òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l’expedient, de conformitat
amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP és el Ple de la corporació.
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CLÀUSULA CATORZENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa
Condicions prèvies:
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la
licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut
de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, ni subscriure cap proposta en unió
temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La
infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell
subscrites.
Presentació de les proposicions
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves
ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació
d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, Sobre Digital accessible a la web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=&req
Code=viewDetail&idCap=2353693&
La utilització d'aquests serveis suposa:
- La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
- La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
- L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en
un ÚNIC sobre digital, en el termini màxim de 10 DIES hàbils comptats a partir de l'endemà
al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un
missatge, al correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la declaració
responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions de l’Ajuntament de
Montclar.
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Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en el sobre únic. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de
forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació.
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de
custodiar correctament aquesta clau, ja que només les empreses licitadores tenen (l’eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini
establert abans de l’obertura del sobre únic.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per
part de les empreses licitadores de la paraula clau, que només elles custodien durant tot el
procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de
la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la
paraula clau.
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació
d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent;
i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat
l’oferta.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital
a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a
l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml
2.

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

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
3.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament de Montclar. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
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documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració
no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variarne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de
les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un
cop finalitzat el termini de presentació.
4. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml
5.D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
6.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de
prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per
consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
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7.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una
unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes
per ella subscrites.
Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 138
de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis ( 6 ) dies abans que
finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti
amb una antelació mínima de dotze ( 12 ) dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud
s'efectuarà al fax o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació.
CLÀUSULA QUINZENA. Contingut del sobre
Contingut de les proposicions
CONTINGUT DEL SOBRE ÚNIC (declaració responsable i oferta econòmica)
Dins d’aquest sobre les empreses licitadores inclouran, en arxius diferenciats:
a) Declaració responsable
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, la qual s’adjunta com
a annex 1 a aquest plec i com a plantilla dins l’eina de Sobre Digital.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració
responsable.

b) Oferta econòmica.
Les empreses licitadores també han d’incloure en aquest sobre els documents que conformen
la seva oferta. La proposició s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a annex 2
a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
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Les proposicions han d’anar signades (digitalment) pels representants legals de les empreses
licitadores i, en cas que es tracti d’empreses que concorren amb el compromís de constituir-se
en UTE si resulten adjudicatàries, pels representants de totes les empreses que la componen.
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si
conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores en el sobre es poden
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials o drets
de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones podria ser contrària als seus
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector,
o bé quan el seu tractament podria ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta qualssevol
altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui
en aquest
procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen, en cap cas, caràcter confidencial
l’oferta econòmica de l’empresa ni les dades incloses en la declaració responsable.
La declaració de confidencialitat de les empreses 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 o dades facilitats que consideren confidencials. No s’admeten declaracions
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial d’una
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista d’aquesta documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses
licitadores afectades.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic,
dels documents de les seves ofertes que hagin presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital.
Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de
contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb
exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats
en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital.

CLÀUSULA SETZENA. Criteris d’Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
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La puntuació total de les ofertes ( P ) serà: P= CE+CP ( essent CE la puntuació dels criteris
econòmics , CP la puntuació dels criteris puntuables )
Tots els criteris proposats són quantificables automàticament.

1. CRITERIS ECONÒMICS
1.1 Oferta econòmica ( 90 punts )
Preu. Fins a 90 punts
o Puntuació = 90 * preu més baix / preu que es valora
2.MILLORES
2.1.1. Ampliació del termini de garantia ( 10 punts )
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de les obres projectades, respecte el
termini establert en els presents plec segons criteri de puntuació establer a la taula
següent:
Ampliació del termini
Puntuació

1 any
2

2 anys
4

3 anys
6

4 anys
8

5 anys
10

Per ampliació del termini de garantia superior al termini màxim establert a la taula (5
anys), s’adoptarà una puntuació de 5 punts.
Aquest criteri d’ampliació de termini de garantia no es considerarà en el càlcul per la
determinació de propostes amb valors anormals o desproporcionats.
Les fórmules emprades per la valoració dels criteris reglats són formules lineals atès que es
tracta d’una tipologia d’obra uniforme i no hi ha cap dels criteris que hagi de prendre
preponderància respecte els altres. (fórmula clàssica segons l’Informe sobre l’anàlisi de
fórmules de valoració i puntuació proporcionals per a les ofertes econòmiques i les
propostes tècniques de 23 de juny de 2017 de la Direcció general de contractació pública
de la Generalitat de Catalunya).
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CLÀUSULA DISSETENA.- Proposicions anormalment baixes
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, alguna
d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, la Mesa de contractació requerirà
(mitjançant l’eina Sobre Digital ) a les empreses licitadores que les hagin presentat perquè en
un termini de deu dies puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que
els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que
s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà
que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del
procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
Valoració de l’oferta presentada pel licitador als efectes de càlcul de valors anormals o
desproporcionats:
P1: Oferta econòmica (Preu ofertat de contracte)
Valor de l’oferta = P1
Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles ofertes en que la
resta de l'oferta econòmica i del cost de les millores proposades pel licitador, se situessin per
sota de quinze (15) punts percentuals de l'oferta mitjana, d'acord amb la formula:

Oi <0,85 x OM
on
Oi = Oferta que es valora (Valor de l’oferta)
∑Oi = sumatori de les ofertes presentades que es valoren
n = Nombre d’ofertes presentades que es valoren
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OM = Mitjana aritmètica de les ofertes (Valor de les ofertes) segons l’expressió que es detalla
a continuació:

OM =

CLÀUSULA DIVUITENA. MESA de contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic,
desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.
La Mesa de Contractació , d’acord amb l’establert en el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 estarà presidida per un membre de la
Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si
escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor,
o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmicpressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el
personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes
d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si
escau, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del total de
membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
La conformació de la mesa de contractació es publicarà al perfil del contractant i estarà
constituïda pels següents membres:
-

Raquel Sala Prat, que actuarà com a President de la Mesa.
Joan Manuel Serarols, que actuarà com a vocal
Romà Giró Sobrevias, Vocal.
Glòria Fernàndez Fuster, Vocal.
Marc Caballol Solà , que actuarà com a Secretari de la Mesa.
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En no disposar de cap altre funcionari, les funcions de custodi seran realitzades per la
secretària interventora de la corporació i per l’alcalde de l’Ajuntament de Montclar.

CLÀUSULA DINOVENA.- Obertura de proposicions
La mesa de contractació es constituirà el primer dimecres o divendres hàbil posterior a la data
de finalització del termini de presentació de les proposicions, i procedirà a l'obertura dels
sobres, i comprovarà que contenen la declaració responsable i la proposició econòmica.
La valoració de les ofertes es farà de forma automàtica mitjançant dispositius informàtics, o
amb la col·laboració d’una unitat tècnica que auxili l’òrgan de contractació.
Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l’obertura de les proposicions no es realitzi
fins que hagi finalitzat el termini per la seva presentació, per la qual cosa , no es celebrarà acte
públic d’obertura de les mateixes.
La Mesa de Contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació
continguda en els sobres i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així
com, si s’escau, les causes d’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es
faran públiques mitjançant el seu perfil de contractant.
Posteriorment, la Mesa de Contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les
empreses admeses mitjançant fórmula i, tot seguit, farà la proposta d’adjudicació a favor
d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, i la remetrà a l’òrgan de contractació.
La valoració de les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics
o amb la col·laboració del servei tècnic que doni suport a l’òrgan de contractació.
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit
de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que
no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM.
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Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada
com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la
seva decisió.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts
a la clàusula trenta-vuitena.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les
que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més
alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13
de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els
requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.
La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat
en el moment en què es produeixi l’empat.

CLÀUSULA VINTENA.- Requeriment de documentació previ a l’adjudicació del
contracte
Un cop feta la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la mateixa
sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta esmentada, requerirà
l’empresa proposada adjudicatària perquè, dins el termini de set dies hàbils a comptar de
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l’enviament del requeriment, presenti la documentació justificativa que s’esmenta a
continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM.
Empreses inscrites en el RELI o en el ROLECE o que figurin en una base de dades nacional
d’un Estat membre de la Unió Europea.
La Mesa de Contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores corresponent que
l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la
proposició té poder suficient per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica
o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar.
Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats de
les quals aquella empresa recorri.
Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la documentació
següent, si la informació inscrita en els registres no està vigent o actualitzada, d’acord amb la
clàusula onzena d’aquest plec:
En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar
dels recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques i/o que s’indicarà en el
requeriment
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat, solvència
i absència de prohibicions mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors
econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació
acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini
de set dies hàbils.
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha
defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè
els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha
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retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte
de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas,
s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar
per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració
responsable pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista
en l’article 71.1.e de la LCSP.

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Garantia provisional i Garantia Definitiva
Garantia provisional.
No s'exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb el que estableix l'article
106 LCSP.
Garantia definitiva
Malgrat allò establert en l’article 159.6, apartat f) de la Llei 9/2017 de contractes del sector
públic, d’aplicació a contractes d’obres amb valor estimat de 80.000,00 euros i vist l’especial
transcendència de l’obra a executar, així com els notables perjudicis que es poden ocasionar
com a conseqüència d’una deficient execució de l’obra indicada, s’estableix l’obligació de
dipositar de conformitat amb qualsevol dels procediments admesos en dret la garantia
definitiva del 5% del valor estimat del contracte.

La garantia definitiva es pot prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l'article 108.1
LCSP.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a)
En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en cada
cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i
els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de
Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en
les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals
contractants davant les quals hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per
als contractes que se celebrin a l'estranger.
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b)
Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar
a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c)
Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de lliurar-se en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de
garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, i transcorregut [un any/6 mesos] des de la data de terminació del contracte,
sense que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al
contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada
depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110.
L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA.- Adjudicació del contracte

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula vintena i, en els casos en
què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció
en un termini no superior a cinc dies, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del
contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, si s’escau, que aquest procediment ha
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula novena d’aquest plec, i
es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies,
indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
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CLÀUSULA VINT-I-TRESENA.- Renúncia o desestiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès públic
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de
l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de
l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA.- Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa o empreses
adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec
les despeses corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies
hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es
refereix la clàusula anterior.
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa o empreses adjudicatàries per a què formalitzin
el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi
rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense
que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la
suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi
aixecat la suspensió.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables
a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició
de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es
proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de conformitat
amb la clàusula catorzena.
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Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació han de presentar, un cop
s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la
unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP
i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació i al Butlletí Oficial de la Província.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran
la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el
desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin
caràcter de confidencials.
I. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA.- Pla de seguretat i salut en el treball
i salut en el treball
En el termini de deu dies naturals, a comptar a partir del dia següent a la data de formalització
del contracte, l’empresa contractista adjudicatària presentarà a l’Administració el Pla de
Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de
seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
En aquest Pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar
disminució del nivell de protecció previst en l' Estudi.
El Pla serà aprovat per l'Ajuntament, abans de l' inici de l'obra, previ informe del Coordinador
en matèria de seguretat i salut en fase d’execució o de la Direcció facultativa de l'Obra, si no
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fos preceptiu designar Coordinador, i es comunicarà a l'Autoritat Laboral. Efectuat aquest tràmit
es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra.
Efectuat el tràmit d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, es procedirà a estendre l’acta de
comprovació del replanteig, d’acord amb el que preveu l’art. 237 de la LCSP 2017.
CLÀUSULA VINT-I-SISENA.- Condicions d’especial execució
Les condicions especials en relació amb l’execució d’obligat compliment per part de l’empresa
o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes , són
les següents:
Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
De conformitat amb l’article 202.4 de la LCSP totes les condicions especials d’execució
que formin part del contracte seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participin
en l’execució del contracte.
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini
d’execució del contracte la documentació acreditativa del compliment de les condicions
especials d’execució definides en la present clàusula.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA .- ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG
Dins d'un termini no superior a un mes 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, i un cop notificat al
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, la Direcció facultativa
autoritzarà expressament l'inici de les obres a la mateixa acta.
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA.- Control de l’execució del contracte i responsable del
compliment
Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present
Plec de Clàusules Administratives Particulars i al projecte que serveix de base al contracte i
conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest donessin al contractista el
Director facultatiu de les obres, en els àmbits de la seva respectiva competència.
L’Administració, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació i la
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions
oportunes per al correcte compliment del contracte.
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La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser
la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte.
D’acord amb l’article 62 del LCSP, el responsable del contracte serà el tècnic municipal.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA.- Compliment dels terminis i correcta execució
1.
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte (
2 mesos ).
2.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per
causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani
un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per
part de l’Administració.
3.Si l’empresa contractista, per causes imputables a la mateixa, incompleix parcialment
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats següents:
- Sanció de més d’un 1% fins a 5% del preu d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA.
Les sancions es graduaran de conformitat amb els criteris següents:
- L’existència de intencionalitat o reiteració.
- La naturalesa i entitat dels perjudicis causats.
- La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una falta de la mateixa
naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma.
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En cas que la infracció comesa per l’empresa contractista sigui molt greu, l’òrgan de
contractació podrà acordar la imposició d’una penalitat de fins el 10% de l’import d’adjudicació
del contracte.
4. En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en
aquest plec, es podran imposar les penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva,
següents:
a)
La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import
del subcontracte .
b)
La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP 2017.
5.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir
dels pagaments esmentats.

6.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir
dret l’Administració.
La imposició de les penalitzacions no eximirà al contractista de l’obligació que legalment l’obliga
a la reparació dels defectes.
Les condicions especials d’execució del contracte podran donar lloc a la resolució del
contracte.
CLÀUSULA TRENTENA . Resolució d’incidències i de dubtes tècnics interpretatius
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi,
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
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Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
CLÀUSULA TRENTA-UNENA.- Abonaments a l’empresa contractista
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 dies següents al mes al que
corresponguin.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida i
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en els articles 198
i 243 de la LCSP. Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada
basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. La plataforma e.FACT és el punt
general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
del seu sector públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).
L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és l’Ajuntament
de Montclar.
El destinatari és l’Ajuntament de Montclar
El codi DIR3 és L01080575
El codi de l'oficina comptable és L01080575.
El codi de l'òrgan gestor és L01080575.
El codi de la unitat tramitadora és L01080575.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels
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costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a
executar les obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre
en cada any, qualsevol que sigui l’ import del què s’ha executat o de les certificacions
expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient
d’adjudicació.
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 podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l’article 200 de la LCSP.
CLÀUSULA TRENTA-DOSENA.- Responsabilitat del contractista
L’empresa contractista respon de l’execució correcta del contracte d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec, així com també de les conseqüències
que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors,
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte, de conformitat amb
l’article 196 de la LCSP 2017.
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 actuacions
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.
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
establert en l’article 239 de la LCSP 2017 i també per vicis ocults durant 15 anys des de la
recepció de les obres, d’acord amb el que estableixen els articles 244 i 305 de la LCSP 2017.
CLÀUSULA TRENTA-TRESENA.- Drets de l’Adjudicatari
A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista tindrà
dret a l’abonament del preu convingut per la prestació realitzada, en els termes previstos en
aquest plec i en la LCSP 2017.
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El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP 2017 i al present plec.
CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA.- Obligacions específiques de l’adjudicatari
Són obligacions essencials d’execució del contracte les següents:
a. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars
en relació amb la subcontractació.
b. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa
vigent i en el pla de seguretat i salut.
c. L’empresa contractista s’obliga a complir durant tot el període d’execució del contracte
les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.
A més, els contractistes han de complir amb les obligacions específiques següents:
a.
L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP 2017.
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 aquest plec.
b.
L’empresa contractista s’obliga a aplicar en les prestacions pròpies del contracte les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c.L’empresa contractista està obligada a complir amb la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals.
d.
L’empresa contractista està obligada a tenir una pòlissa de Responsabilitat Civil que
cobreixi les responsabilitats que pugui tenir en l’execució d’aquest contracte, amb uns
capitals mínims de: 300.000 € per sinistre i 150.000 € per víctima, que inclou l’accident de
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treball. Aquesta pòlissa ha d’estar vigent durant la durada del contracte o les possibles
pròrrogues i el no abonament de la prima a la companyia es considerarà com una infracció
molt greu del contractista.
e.
El contractista està obligat a instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions precises per
a indicar l’accés a l’obra , la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de
possible perill deguts a la marxa d’aquell.
f. Són a compte del contractista, les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació
d’aquesta contractació , fins a 800,00€.
g.
A tenir l’informe final d’obra per part de la Direcció de l’obra, els repassos d’obra
finalitzats i els certificats d’abocament de les runes generades per part d’un abocador
autoritzat, prèviament a la recepció de les obres.
h.
A comunicar per escrit i amb anterioritat a l’acte de celebració de la comprovació del
replanteig de l’obra, el nom i NIF de les persones designades per a delegat d’obra, cap d’obra,
encarregat d’obra i recurs preventiu, responsable de seguretat i salut a l’obra. Aquesta
comunicació haurà d’anar signada pel contractista i també per les persones designades com
a prova de conformitat amb el seu nomenament.
i. A comunicar abans de l’inici de l’obra les dades de contacte d’un responsable de l’obra (Cap
d’Obra, Encarregat, Recurs preventiu,...) que haurà de ser localitzable les 24 h del dia tots
els dies de la setmana per els serveis d’emergència, companyies de subministrament de
serveis o la pròpia direcció d’obra en cas d’haver-hi una incidència o emergència en l’àmbit
de l’obra en horari en que no s’estigui treballant .
j. A l’execució dels treballs dins del termini establert en aquest plec.
k.A complir les disposicions sobre protecció al treballador, seguretat social i higiene,
mutualisme laboral i accidents de treball per als treballadors empleats en el compliment del
contracte.
l. Facilitar a l'Ajuntament de Montclar la informació establerta per la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol altra que
li sigui requerida d'acord amb la normativa vigent.
ll. Comunicar a l'Ajuntament de Montclar les possibles situacions de conflicte d'interessos o
altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin, directament o indirectament, a la
present contractació i puguin posar en risc l'interès públic.
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m.
No dur a terme cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc d'aquesta
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenintse de realitzar qualsevol pràctica col·lusòria.
n.
Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol tipus de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi
Penal vigent en cada moment.
o.
El contractista s'obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes (en cas d'estar prevista la subcontractació) o subministradors
en els termes de l'article 217 LCSP.
p.
A complir amb la resta d’obligacions establertes en aquest plec i en el corresponent
projecte tècnic.

CLÀUSULA TRENTA-CINQUENA. Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 190 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, ostenta les següents prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Declarar la responsabilitat imputable al contractista com a conseqüència de l’execució del
contracte
e) Suspendre l’execució del contracte.
f) Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes.
Aquestes facultats administratives ho són sens perjudici de l’audiència preceptiva del
contractista i de les responsabilitats i les indemnitzacions que s’escaiguin. En el corresponent
expedient, per tant, es donarà tràmit a l’adjudicatari. Serà preceptiu l’informe de la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya en els casos d’interpretació, nul·litat i
resolució, quan es formuli oposició per part de l’adjudicatari.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius.
L’Ajuntament de Montclar es reserva el dret d’anul·lar o declarar deserta aquesta licitació,
sense que les empreses licitadores tinguin dret a reclamació alguna per aquest motiu.
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Així mateix, l’Ajuntament de Montclar es reserva el dret a efectuar quantes comprovacions
consideri necessàries abans de l’adjudicació, i en cas de no ajustar-se l’oferta de l’empresa
licitadora al que disposen aquests plecs, desestimar l’oferta presentada.
La proposta d’adjudicació, o si escau l’adjudicació, no crea dret algun a favor de l’interessat,
en tant no s’hagi formalitzat el corresponent contracte.
CLÀUSULA TRENTA-SISENA.-Transparència i compliment dels principis ètics de la
contractació
D’acord amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, el contractista es compromet a facilitar la informació que sigui
necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei esmentada.
Tanmateix, per tal de donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’empresa contractista ha
d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que s’estableixen a
continuació:
Els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la
corrupció en qualsevol de les seves formes.
Els contractistes han de comunicar immediatament a l’òrgan de contractació 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.
Els contractistes no celebraran 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.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquesta clàusula podrà ser
causa de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent
CLÀUSULA TRENTA-SETENA.- Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’article 133 de la LCSP 2017, 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.
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De conformitat amb l’article 133.1 de la LCSP 2017, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial en el moment
de presentar la seva oferta.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
CLÀUSULA TRENTA-VUITENA.- Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò 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 en relació amb les dades personals
a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. I també s’obliga al compliment de tot allò
que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, en tot allò que no s’oposi al
Reglament (UE) 2016/679 esmentat en primer lloc.
L’empresa contractista ha de complir amb el que disposa la disposició addicional 25a de la
LCSP 2017.
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 podrá fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.
CLÀUSULA TRENTA-NOVENA.- Modificació del contracte
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula, seguint el procediment regulat a l’article 191, i de
conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP 2017.
La modificació del contracte no prevista en el contracte només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP 2017, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP 2017 i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP 2017.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
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inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP 2017.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article
153 de la LCSP 2017.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista
i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la
modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de
contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
CLÀUSULA QUARENTENA.- Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació
En el cas que l’Administració acordi la suspensió de les obres s’ha d’aixecar l’acta de suspensió
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 208 de la LCSP. L’acta de suspensió,
d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en representació de
l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos
dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. L’Administració ha
d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li
causin.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
CLÀUSULA QUARANTA-UNENA. Successió en la persona del contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els
drets i obligacions diamants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració la circumstància que
s’hagi produït, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament de les
factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació.
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Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte
les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes
com un supòsit de resolució per culpa del contractista.
CLÀUSULA QUARANTA-DOSENA.- Cessió del contracte
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que resulti
exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament
classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició
de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte..
CLÀUSULA QUARANTA-TRESENA.- Subcontractació
L’adjudicatari, només podrà subcontractar amb tercers capítols o unitats d’obra, no suposant
en cap cas un import superior al 50% del PEM de la totalitat de l’obra. Necessàriament cada
prestació haurà de complir amb les especificacions i obligacions fixades per a l’adjudicació en
aquest Plec, al document tècnic d’aquestes obres i al plec de prescripcions tècniques
particulars que conté.
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, mitjançant
comunicació prèvia i per escrit a l’Òrgan de contractació la intenció de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat de
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l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la, per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, de conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 215 LCSP.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació
en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els
nous subcontractes.
La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per procedir a la
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de
les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins
un 50% de l’import del subcontracte.
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració.
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 incurses en algun
motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o en alguna de
les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 60 del TRLCSP.
Si l’òrgan de contractació comprova que les empreses subcontractistes es troben incurses en
algun dels motius d’inhabilitació, d’exclusió o de prohibició de contractar esmentats l’empresa
contractista les haurà de substituir.
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 disposa l’article 216 i 217 de la LCSP.
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L’empresa contractista ha d’aportar la relació detallada d’empreses subcontractistes i
subministradores que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament.
En el cas que l’empresa contractista pacti amb les empreses subcontractistes i amb les
empreses subministradores terminis de pagament superiors als establerts a l’article 217 de la
LCSP, d’acord amb el previst en l’apartat 5 d’aquest mateix article, tindran la consideració de
clàusula abusiva aquells pactes en virtut dels quals l’empresa contractista no es comprometi a
pagar, a les empreses subcontractistes i subministradores de manera immediata un cop
exhaurit el termini legal màxim previst, sempre que per part de l’òrgan de contractació s’hagi
complert la seva obligació de pagament.
Acabat el termini d’execució i abans de la liquidació, l’empresa contractista ha de presentar un
document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses
subcontractistes i subministradores. Les obligacions de presentació de la relació detallada
d’empreses subcontractistes o subministradores i del document acreditatiu del compliment
efectiu dels terminis d’abonament es consideren condicions essencials d’execució, de manera
que el seu incompliment permetrà la imposició de les penalitats que s’estableixin.

CLÀUSULA QUARANTA-QUATRENA.- Revisió de preus
De conformitat amb l'establert en l'article 9 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual
es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola, i
l'article 103 de la LCSP 2017, que regulen els requisits perquè procedeixi la revisió de preus
en els contractes del sector públic, a aquest contracte no resulta aplicable la revisió de preus.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA QUARANTA-CINQUENA.- Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 210
i 211 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.
S’aixecarà acta de recepció de les obres en la que l’Administració determinarà si la prestació
realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions establertes en el contracte,
dins el mes següent a la finalització de l’objecte del contracte.
Si les obres estan en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el tècnic designat per
l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar per rebudes, i se n’ha
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d’estendre l’acta de recepció corresponent, moment en què comença el termini de garantia.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, s’ha de fer constar a l’acta i el director de
les obres ha d’assenyalar els defectes observats, detallar les instruccions necessàries i fixar
un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho ha efectuat,
se li pot concedir un altre termini improrrogable o bé es pot declarar resolt el contracte.
Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a
càrrec de la liquidació del contracte.
CLÀUSULA QUARANTA-SISENA.- Termini de Garantia
S’estableix un termini de garantia d’un any , des de la recepció de les obres. Durant el termini
de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que disposa l’article 167.1 del
RGLCAP. Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i
transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. La
cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del contractista a
què es refereix l’article 244 de la LCSP.
CLÀUSULA QUARANTA-SETENA. Resolució del Contracte
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els articles 198.6,
211, 212, 213, 245 i 246 de la LCSP. En particular, serà causa de resolució del contracte l’
incompliment de les obligacions contractuals essencials especificades en la clàusula trentaunena d’aquest plec.
També són causes de resolució del contracte:
- La modificació substancial de l’objecte del contracte.
- El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació del
contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.
- El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
- L’ incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les dades
o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’ incompliment de les
obligacions previstes en la clàusula trenta-unena en relació amb l’ús del català i, en general,
l’ incompliment de qualssevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de
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les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que
la desenvolupen.
A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la persona designada per
l’administració per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del contracte. No obstant això,
amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació
podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del
català amb aplicació del sistema de penalitats previst en l’article 194 de la LCSP.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l’article
214 de la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.
CLÀUSULA QUARANTA-VUITENA.-Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
VII. RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT
CLÀUSULA QUARTA-NOVENA. Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació
i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que
correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
CLÀUSULA CINQUANTENA. Jurisdicció competent
Les qüestions que es 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 contenciós-administrativa que serà
la competent per resoldre totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la
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preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció del present contracte, de
conformitat amb l’establert a l’art. 27 de la LCSP 2017.
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ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ DE RESPONSABLE
Model de declaració responsable
(A adjuntar en el sobre número 1)

"En/na ................................................................ amb DNI / NIF ............................., en nom
propi / en representació de l'empresa ......................................., amb domicili
....................................................., telèfon ............................. i correu electrònic En qualitat de
....................................., segons escriptura pública autoritzada pel notari de ......... D . ......... ..,
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. .......), declara sota la seva responsabilitat, coma
empresa licitadora del contracte d’obres de “Projecte d’arranjament i pavimentació de varis
camins asfaltats del municipi de Montclar”.

. Que el perfil de l’empresa és el següent:
Gran empresa.
Mitjana, petita o microempresa.

. Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s'actua per
representació); que reuneixo totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració previstes als articles 65 a
97 LCSP. . Que l’empresa a la que represento disposa de capacitat d’obrar i reuneix totes i
cadascuna de les condicions i requisits exigits per la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, per contractar amb el sector públic i, per tant, que no incorre en cap de les prohibicions
per contractar previstes al seu article 71.
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. Que l’empresa a la que represento està constituïda vàlidament, disposa de l’habilitació
professional suficient i de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat objecte del
contracte.,

. Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
l’execució del contracte.

. Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

. 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 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 l’empresa a la que represento està inscrita en el Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, amb número d’inscripció al
registre .................., i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació.

. - Que, en cas que el licitador tingui intenció de subcontractar, declara:
SÍ té intenció de subcontractar:
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Part de la prestació que pretén subcontractar

Dades de contacte, indicant el representant o
representants legals de l’empresa
subcontractista

Es declara que el subcontractista té

L’aptitud per executar la part subcontractada

Es declara que el subcontractista

No es troba incursa en prohibició de
contractar

NO té intenció de subcontractar.
. Que, ( en el cas que es tracti d'empresa estrangera ), se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals espanyols, amb renúncia expressa del fur propi.
. Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara:

SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
Nom dels integrants

Circumstàncies dels
integrants

Participació de cadascun

(Omplint aquestes caselles s’assumeix el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal
en cas de resultar adjudicataris)
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NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses

. 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
a l'article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu
amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones treballadores amb
discapacitat (En el cas d’empreses de més de 50 treballadors ).
. Que la empresa disposi d’un pla de igualtat d’oportunitats entre dones i homes. ( En el cas
d’empreses de més de 250 treballadors ).
. Que l’empresa licitadora a la qual represento compleix les prescripcions de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, especialment pel
que fa a la declaració dels fitxers, l’existència i vigència dels documents de seguretat i la
formació del personal de l’empresa en aquesta matèria.

. Que reuneix algun/s de los criteris de preferència en cas de empat entre proposicions
previstos en el Plec de clàusules administratives particulars següents:
.....................................................................

. Que autoritza l'Ajuntament de .............. perquè pugui obtenir directament, davant de les
Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació
del contracte i , si és adjudicatari, durant tota la vida del contracte.

. Que designa com a persona / es autoritzada / es per rebre avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
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Persona/s
autoritzada/es

DNI

Correu electrònic
professional

Mòbil professional

Si les adreces electròniques o els números de telèfon mòbil facilitats a l'efecte d'avisos de
notificacions, comunicacions i requeriments quedessin en desús, haurà de comunicar aquest
circumstància, per escrit, a l'Ajuntament de Montclar per efectuar la modificació corresponent
o revocar l'autorització de notificació electrònica.
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.

. Que, en cas de ser proposat com adjudicatari, es compromet a aportar la documentació
assenyalada en la clàusula 19a del Plec de clàusules administratives particulars.

. Que sóc coneixedor que la falsedat en aquesta declaració responsable respecte de les dades
relatives a la capacitat i solvència és causa de declaració de la prohibició per contractar amb
el sector públic per par de l’Ajuntament de Montclar, d’acord amb el que estableixen els articles
60.1.e) i 61 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

(Lloc, data, signatura i segell) "
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ANNEX II: MODEL DE PROPOSICIÓ
Sr./La Sra. _______________________, domiciliat/ada al carrer _____________________,
núm. ____, pis ___ CP ________ de la localitat de ______________________, amb DNI/CIF
núm. _______________, major d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest
atorgament, ACTUO en nom propi (o en representació de l’empresa ________________
_______________, amb CIF núm. __________), amb domicili al carrer _________________,
núm. ____, pis ___, CP __________ de la localitat de _________________________,

CONCORRO al procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte administratiu
d’obres Projecte d’arranjament i pavimentació de varis camins asfaltats del municipi de
Montclar mitjançant anunci publicat al perfil del contractant el dia ___ de ________ de 201_,

MANIFESTO:
a) que estic assabentat/ada de les condicions per optar a l’adjudicació del contracte de
referència, que accepto i em sotmeto plenament al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, als Plecs de Prescripcions Tècniques i al Document tècnic que serveixen de
base i que regulen el contracte, de forma que accepto el seu objecte i contingut, i em
comprometo a executar-lo totalment, en cas que es resolgui el procediment de contractació
a favor d’aquesta proposició;
b) que reuneixo totes les condicions exigides en aquesta contractació;
c) que acompanyo la documentació exigida als Plecs de clàusules administratives particulars,
referida a la personalitat i requisits exigits per aquesta contractació, com també la que
configura aquesta proposició;
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d) que en relació a l’oferta econòmica:

a. OFEREIXO un pressupost de licitació pel preu de _____________________________

___________________________________________ euros (en lletres) [______________ €
(en xifres)], que em comprometo a mantenir durant el termini establert al Plec de condicions
administratives particulars.

PREU
1. PREU SENSE IVA

Base

2. TIPUS IVA ( 21% ) Import IVA
PREU ( 1+2 )

b. OFEREIXO les millores que detallo en el següent quadre, amb indicació de la seva valoració
i ampliació de termini de garantia:

MILLORES PROPOSADES
MILLORA
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA.

VALOR
ANYS

