CONSORCI D’EDUCACIÓ DE
BARCELONA

CONTRACTACIÓ HARMONITZADA
Procediment nº A145 18 010
Plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació de les obres d’ampliació i reforma de
l’Escola La Mar Bella
Enviat al DOUE: el dia 13 de desembre de 2017
Presentació de Proposicions: fins al dia 22 de gener de
2018 a les 14:00 hores
Registre General Consorci d’Educació de Barcelona.
Plaça Urquinaona, 6, 08010 Barcelona
Obertura de proposicions: Es comunicarà la data en el perfil
del contractant del Consorci d’Educació de Barcelona.
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.

Objecte: Obres d’ampliació i reforma de l’Escola La Mar Bella.
CPA: 43.9
CPV: 45214200

B.

Admissió de lots i en el seu cas, descripció dels mateixos: No es divideix en Lots, atesa
la naturalesa del contracte, i d’acord amb l’informe que consta a l’expedient

C.

Valor Estimat del Contracte:
5.450.025,28 € , abans IVA. Inclou un 20% per a possibles modificacions.
Aquestes modificacions podran ser degudes a l’aparició de vicis ocults o necessitats
sobrevingudes, en relació a les obres objecte del contracte i necessitats d’ajustar les
solucions constructives a les especificacions tècniques, mediambientals, de seguretat
o d’accessibilitat aprovades en posterioritat a l’adjudicació del contracte.
En tot cas, l’import màxim de les modificacions no podrà superar, de forma
acumulada, en més o menys el 20% de l’import de l’adjudicació
El procediment que es realitzarà per concretar les modificacions del contracte serà el
següent:
- Informe tècnic previ dels serveis tècnics de l’empresa justificatiu de la modificació
contractual
- Audiència al contractista
- Formalització del contracte modificat i reajustament de la garantia per part de
l’adjudicatari

Aquest import és a efectes de calcular la regulació objecte del present contracte, d’acord
amb allò establert a l’article 88 del TRLCSP.
D.

Pressupost màxim de licitació:
4.541.687,74.-€ (abans IVA) 5.495.442,17.-€ (IVA inclòs).

E.

Partida pressupostària: D/610000272/4211/0000

F.

Expedient d’abast Plurianual (Distribució de les anualitats):
Any 2018: 2.500.000,00 € (IVA inclòs)
Any 2019: 2.995.442,17 € (IVA inclòs)
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G.

Termini d’execució: 16 mesos.

H.

Pròrrogues: No aplica

I.

Procediment i tipus de tramitació: Obert i tramitació ordinària.

J.

Data límit de publicació als diaris oficials: d’acord amb l’anunci

K.

Període de manteniment d’ofertes: 4 mesos

L.

Solvència Tècnica, Econòmica i Financera:
Es requereix classificació

M.

Classificació Empresarial (Grup, Subgrup i Categoria):
Cal acreditar la classificació en els grups, subgrups i categories indicats a
continuació:
Segons normativa en vigor:
Grup
C
C
I

Subgrup
2
4
6

Categoria
2
3
1

Subgrup
2
4
6

Categoria
c
d
b

Segons anterior normativa:
Grup
C
C
I

N.

Garantia provisional: No es sol·licita

O.

Admissió de variants o millores:
O1: Variants: No aplica
O2 Millores: d’acord amb els criteris d’adjudicació

P.

Obtenció de la documentació i informació tècnica del Procediment: al web del
Consorci d’Educació de Barcelona http://www.edubcn.cat - Perfil de contractant –
Licitacions.

Q.

Dependència on s’ha d’aportar la documentació per formalitzar el contracte:
Consorci d’Educació de Barcelona: Plaça Urquinaona, 6, 5ena planta.

R.

Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, abans IVA.
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S.

Opció de subcontractació: Sí
Caldrà complir les obligacions de comunicació establertes a l’art 227 del TRLCSP.
El contractista pot concertar amb terceres persones la realització parcial del contracte
sempre que es compleixin els requisits establerts en l’article 227 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. Així mateix, el contractista queda obligat al compliment dels requisits i
obligacions establertes en l’article 228 del mateix text legal.
Es podrà subcontractar fins a un límit del 60%, i d’acord amb la clàusula 26 del present Plec
de clàusules administratives particulars.

T.

Termini de garantia: Un any

U.

Condicions especials d’execució del contracte: D’acord amb la clàusula 20ª

V.

Revisió de preus: atesa la naturalesa del contracte i el termini no s’aplicarà revisió de preus

W. Documents que integren el projecte:
Plec de clàusules administratives particulars
Plec de prescripcions tècniques
Projecte tècnic
X.

Import màxim despeses anuncis de licitació i adjudicació: fins a 1.000.- euros

Y.

Composició Comitè Tècnic: No aplica

Z.

Responsable del contracte:
-Director d’Equipaments Educatius: Antoni Garcia Salanova
-Tècnic responsable de l’obra: Sergi Salvador Carreño, Responsable de la Unitat de
Nova Construcció
inversioDEE.ceb@gencat.cat
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA,
DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’ESCOLA LA MAR BELLA

PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ:
En tot cas, l’anunci de licitació es publicarà en el perfil del contractant.
Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada, i s’haurà de publicar
obligatòriament al DOUE, BOE i DOGC.
I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte
L’objecte del present contracte són les obres indicades en l’apartat A del quadre de
característiques.
Codificació corresponent de la nomenclatura de la classificació de productes per activitats
(CPA-2002) aprovada pel reglament (CE) núm. 204/2002 de la Comissió, de 19 de
desembre de 2001, que modifica el reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell, de 29
d'octubre de 1993, de classificació estadística de productes per activitats (CPA) a la
Comunitat Econòmica Europea, consta a l’apartat A del quadre de característiques.
Les obres seran executades segons els plecs tècnics que formen part de la present licitació.
El conjunt de documents que integren aquest projecte tindrà caràcter contractual, llevat
del quadre de preus descompostos que només té valor justificatiu dels preus unitaris
adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per tal d’estudiar la seva
oferta. Per tant, els documents hauran de ser signats per l’adjudicatari - com a prova de
conformitat- en l'acte de formalització del contracte. Només hi haurà modificacions del
projecte en els casos i en els termes previstos a la legislació de Contractes de les
Administracions Públiques, previs els tràmits pertinents del Consorci d’Educació de
Barcelona.
2. Normes reguladores i necessitats administratives i idoneïtat del contracte
La contractació a què fa referència aquest document es regirà per les clàusules establertes
en aquest plec, per les disposicions contingudes en el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (en endavant, TRLCSP) i en el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova
el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, – en
endavant, RGLCAP -, pel decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, i per la resta de disposicions vigents en matèria de contractació
pública.
Supletòriament, seran d’aplicació les disposicions civils vigents en matèria d’obligacions i de
contractes.
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3. Valor estimat, Pressupost de licitació i Preu del contracte
El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és el que figura a l’apartat C.
El pressupost de licitació és el que es determina a l’apartat D del quadre de característiques.
Quedaran excloses les ofertes que presentin un preu superior al del pressupost de licitació.
Aquest pressupost de licitació inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons
els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari.
El preu del contracte és aquell al qual ascendeixi l’adjudicació, dins del qual s’haurà
d’indicar, com a partida independent, l’Impost Sobre el Valor Afegit que ha de suportar el
Consorci d’Educació de Barcelona.
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost de licitació.
El crèdit per atendre les obligacions econòmiques derivades d’aquesta contractació figura
consignat al pressupost d’aquest Consorci, a la partida que s’esmenta a l’apartat E del
quadre de característiques.
Les despeses dels anuncis de licitació i d’adjudicació que es publiquin així com les de
formalització del contracte aniran a càrrec de l’adjudicatari, l'import màxim serà el que figura
a l’apartat X del quadre de característiques.
En les proposicions presentades pels licitadors s’entendran compresos a tots els efectes els
tributs de qualsevol mena que gravin l’obra a efectuar i, en particular, la pertinent quota de
l'Impost sobre el Valor Afegit.
En el cas que així s’estableixi en l’apartat V del quadre de característiques, el preu del
present contracte podrà ser objecte de revisió, de conformitat amb els articles 89 a 94 i la
Disposició Transitòria Segona del TRLCSP, a quins efectes s’aplicarà la fórmula o índex
oficial que consta al quadre de característiques en el seu apartat V. En el supòsit de que no
ho siguin només es modificarà aquesta circumstància per la pròrroga del termini durant
l’execució del contracte per causa imputable a l’Administració o per casos de força major,
entenent per tals els establerts en l’article 231 TRLCSP.
En el quadre de característiques s’establirà igualment la possibilitat d’incloure clàusules de
variació de preus en funció del compliment de determinats objectius de terminis o de
rendiment, així com penalitzacions per incompliment de clàusules contractuals, de
conformitat amb allò establert a l’article 86.4 TRLCSP.
Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques
que es deriven per l’entitat contractant del compliment del contracte al que es refereix el
present Plec, fins a la seva conclusió.
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En el cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la
seva execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari corresponent.
4. Termini d’execució
El termini d'execució de les obres és el que s’indica a l’apartat G del quadre de
característiques.
En el cas que s’estableixi un programa de treballs que facin necessari l’establiment de
terminis parcials, el ritme dels mateixos s’adequarà al programa de treball aprovat per
l’Administració. En tot cas, s’haurà de complir amb els terminis parcials establerts en el
programa d’obres del projecte.
En el cas que no hi hagi programa de treballs, però que de la naturalesa jurídica del
contracte, resulti necessària la fixació de terminis parcials, aquests es fixaran d’acord
amb les necessitats del Consorci d’Educació de Barcelona.
En qualsevol cas, el còmput s'iniciarà el dia següent de la signatura de l'acta de
comprovació del replanteig, prevista en el termini de 15 dies des de la data d’adjudicació,
llevat que existeixi una reserva que, a criteri del Consorci d’Educació de Barcelona,
fonamenti suficientment el seu ajornament.
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar
el programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin,
s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

5. Capacitat de les empreses i solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Estan facultats per contractar amb el Consorci d’Educació de Barcelona les persones
físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar
d’acord amb el que estableix l’article 54 TRLCSP, que no estiguin incloses en cap de les
prohibicions de contractar que es recullen a l’article 60 de la referida Llei i que acreditin la
corresponent classificació.
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits
de l’article 55 TRLCSP
El Consorci d’Educació de Barcelona pot contractar amb unions d’empresaris o
agrupacions que es constitueixin temporalment a l’efecte. Aquesta participació
s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació d’un document privat en el
que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els noms i circumstàncies
dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells i designant un representant o
apoderat únic amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que
del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders
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mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de constituir-se formalment en
el cas de resultar adjudicataris. No serà necessària la formalització en escriptura pública
fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor.
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant el Consorci d’Educació de
Barcelona.
No obstant el que s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present
licitació les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques relatives al contracte, si aquesta participació pogués provocar restriccions a la
lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les
empreses licitadores.
Les persones jurídiques només podran ser objecte d’adjudicació de contractes que les
seves prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat
que d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies.
En el cas que així s’estableixi s’exigirà el certificat de classificació establert en l’apartat M
del quadre de característiques, i d’acord amb l’article 25 i següents del RGLCAP .
De conformitat amb l’article 63 de la TRLCSP es podrà acreditar la solvència basant-se
en la solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels
vincles existents, sempre que demostri que, per l’execució del contracte, disposa
efectivament d’aquests mitjans.
Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han
d’adequar la seva activitat:
1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran
per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.- En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions següents:
a)
Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b)
No sol•licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte.
c)
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d)
No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e)
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f)
Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col•lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
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g)
No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h)
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
i)
Col•laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per
al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol•licitada per a aquestes finalitats.
j)
Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
3.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per
part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens
perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

6. Garanties
D’acord amb l’article 103 TRLCSP és potestatiu per a l’òrgan de contractació exigir la
constitució d’una garantia provisional, la qual no podrà ser superior al 3% del pressupost
del contracte. En cas que aquesta s’exigeixi, l’esmentada garantia respondrà del
manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del contracte. Pel licitador que resulti
adjudicatari, la garantia respondrà també de les obligacions imposades pel segon
paràgraf de l’article 151.4 TRLCSP
La garantia provisional, en el cas que així s’exigeixi, d’acord amb l’import fixat en l’apartat
N del quadre de característiques, amb les exigències i règim previst a l’article 103
TRLCSP, podrà constituir-se de qualsevol de les formes previstes en l’article 96 TRLCSP,
que són les següents:
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes a les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els certificats
d’immobilització dels valors anotats es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits o a les
sucursals enquadrades a les Delegacions d’Economia i Hisenda, o a les Caixes o
establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals
contractants davant de les que han de desplegar efectes, en la forma i amb les
condicions que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, 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 a 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 a la lletra a) anterior.
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval
tipus que figura a l’annex núm. 2A d’aquest Plec, i l’avalista haurà de complir els requisits
legalment exigibles.
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En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les
condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada
per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari entregar el
certificat del contracte al corresponent Òrgan de contractació del Consorci d’Educació de
Barcelona.
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà
en un certificat, el model tipus del qual figura a l’annex núm. 2B d’aquest Plec, i la
companyia asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles.
Les garanties aportades de forma individual o conjunta pels empresaris que formin part
de les agrupacions o unions d’empresaris que es constitueixin temporalment, hauran de
manifestar explícitament que garanteixen de forma solidària a les diferents empreses que
conformen l’agrupació o unió d’empresaris.
En els casos en què la quantia del contracte es determini en funció de preus unitaris, l’import
de la garantia a constituir es fixarà atenent al pressupost màxim de licitació.
De conformitat amb allò previst a l’apartat R del quadre de característiques, l’adjudicatari
haurà de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs
l’IVA, abans de la formalització del Contracte, podent-se presentar en les formes establertes
al present Plec per les garanties provisionals.
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval
tipus que figura a l’annex núm. 4 d’aquest Plec, i l’avalista haurà de complir els requisits
legalment exigibles.
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les
condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada
per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari entregar el
certificat del contracte al corresponent Òrgan de contractació del Consorci d’Educació de
Barcelona.
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà
en un certificat, el model tipus del qual figura a l’annex núm. 3 d’aquest Plec, i la
companyia asseguradora haurà de complir els requisits els requisits legalment exigibles.
El contractista haurà d’acreditar la constitució de la garantia definitiva en el termini que
s’estableix a la clàusula 11ª.
En els contractes amb mesures de gestió eficient, previstes al decret llei 3/2016, la garantia
definitiva es pot constituir mitjançant retenció de preu, sempre que així se sol·liciti en
declaració a presentar dins del sobre A, o bé podrà ser eximida si així s’estableix en el
quadre de característiques.
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el
preu del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia
constituïda per l’import necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre
la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment.
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De conformitat amb allò establert per l’article 102 TRLCSP la devolució o cancel·lació de
la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment del termini de garantia
i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al
contractista.
II. DE LA LICITACIÓ
7. Forma d’adjudicació
La contractació de les obres del Projecte de referència s’adjudicarà pel procediment que
s’especifica a l’apartat I del quadre de característiques.
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa en el
seu conjunt d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al present Plec.
8. Criteris que seran estimats per la Mesa de Contractació per a formular la seva
proposta
L’adjudicació recaurà en el licitador que, en conjunt, faci la proposta econòmicament més
avantatjosa pel Consorci d’Educació de Barcelona d’acord amb els criteris d’adjudicació que
s’especifiquen a l’annex 5 .
L’adjudicació es farà a la proposició econòmicament més avantatjosa, determinada sobre la
base del cost tenint en compte la relació cost-eficàcia d’acord amb la totalitat de la
proposició. Serà aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions
admeses a licitació que igualin o superin tots els mínims de puntuació establerts en l’annex.
Criteri de desempat: Tenen preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions
presentades per empreses públiques o privades que, en el moment d’acreditar la
solvència tècnica, tinguin a la plantilla un nombre de persones treballadores amb
discapacitat superior al 2 per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus
termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per
a l’adjudicació. A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones
treballadores fixes, al % de persones treballadores fixes amb discapacitat en plantilla que
acreditin caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa
de manera equitativa amb el % que acrediten les empreses amb més de 50 persones
treballadores fixes.
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més avantatjosa
i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora
que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de persones treballadores
fixes amb discapacitat.
9. Presentació de proposicions
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Les proposicions es presentaran en mà al Registre General del Consorci d’Educació de
Barcelona (Plaça Urquinaona, 6, planta baixa, 08010 Barcelona). El termini per a
presentar les ofertes finalitzarà el dia i hores indicat, aportant dos exemplars del
Justificant de presentació de documentació, de conformitat amb l’annex 9 , degudament
omplerts.
En cas que les sol·licituds es trametin per correu dintre de termini, els licitadors hauran de
justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a
màxim, les assenyalades en l’anunci i anunciar-les a l’entitat (oficina de Contractació)
mitjançant correu electrònic en l’adreça (contractació.ceb@gencat.cat) que l’entitat haurà
de rebre dintre del mateix termini i confirmar que han estat rebudes correctament pel
departament de Contractació en el telèfon 93 551 10 00 extensions 6843 o 6861.
L’anunci a l’entitat per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància de la
transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i
s’identifica fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la concurrència d’aquests
requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per l’entitat amb posterioritat al termini
assenyalat a l’anunci. En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del
termini de presentació de les sol·licituds no s’hagués rebut a l’entitat la proposició enviada
per correu, aquesta no serà admesa en cap cas.

En qualsevol cas, si les proposicions enviades per correu no arriben en el termini de 10
dies naturals a comptar a l'endemà a la data límit de presentació de proposicions, no
seran admeses en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les proposicions seran secretes fins al moment de la seva obertura i la seva presentació
implicarà l’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut del present Plec
de Clàusules.
Les proposicions es presentaran 3 sobres tancats (A ,B i C ), amb la documentació que
després s'especifica, i indicant-hi a l'anvers el literal següent:
SOBRE A – DECLARACIÓ DE CAPACITAT PER CONTRACTAR I SOLVÈNCIA
SOBRE B – DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS L’AVALUACIÓ DELS
QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR
SOBRE C – DOCUMENTACIÓ RELATIVA A CRITERIS QUANTIFICABLES
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES

PROCEDIMENT Nº A______________
Nom i signatura del licitador
Empresa a la que representa
Adreça
Telèfon
Adreça electrònica
Pl. Urquinaona, 6
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A l'interior de cada sobre s'ha d’incloure un full on es relacioni el seu contingut enunciat
numèricament.

10.- Documentació a presentar
10.1. Sobre A – Declaració de capacitat per contractar i solvència (tancat)
Els licitadors hauran de presentar en el sobre A una declaració responsable, en la qual
hauran d’indicar que compleixen les condicions establertes legalment per contractar amb
l’Administració, d’acord amb el model que consta en aquest Plec com a Annex 1. En
aquesta declaració es farà constar que es compleix amb les condicions indicades a la
clàusula 11ª en la data de finalització del termini de presentació de propostes.
El Consorci d’Educació podrà recavar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la
proposta d’adjudicació, que el licitador aporti la documentació acreditativa del compliment
de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte.
En el cas que no sigui atès en temps i forma el requeriment de documentació indicat al
paràgraf anterior, la proposta del licitador podrà ser exclosa del procediment. Així mateix,
la documentació presentada en relació a aquest apartat haurà de tenir validesa o estar en
vigor com a mínim des de la data de finalització del termini per presentar proposta.
Així mateix, en el cas que el licitador incorri en falsedat en aquesta declaració
responsable, a part dels efectes indicats anteriorment en relació a l’exclusió del
procediment, el CEB podrà incoar i tramitar un expedient de prohibició de contractar amb
aquesta entitat.
Llevat del que s’ha establert en els paràgrafs anteriors, la documentació íntegra només
l’haurà de presentar l’empresa que sigui proposada per a l’adjudicació del
contracte, i ho farà en el moment en què se la requereixi en el marc del requeriment que
en el seu moment s’adreçarà a l’empresa que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, segons s’indica a la clàusula 11ª d’aquest plec.
PRESENTACIÓ A LA LICITACIÓ COM A UTE
Podran presentar-se ofertes licitades per agrupacions d’empresaris o unions d’empreses
que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense que calgui la seva formalització en
escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. Aquestes empreses
restaran obligades solidàriament davant del Consorci d’Educació de Barcelona.
En aquest sobre A, caldrà indicar els noms i circumstàncies dels qui la subscriuen, el
percentatge de participació de cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o
apoderat amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es
derivin del Contracte fins la seva extinció.
El licitador que formi part d’una agrupació d’empresaris o d’una unió temporal no podrà
concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupació o unió
d’empresaris.
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Grup de Societats:
Als efectes de determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les baixes, els licitadors
que pertanyin a algun Grup de Societats hauran de presentar una declaració en la que
manifestin les empreses que conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses
pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’art.
42.1 del Codi de Comerç.
Aquesta declaració s’haurà de presentar en el sobre A.
10.2. Sobre B – Documentació relativa als criteris l’avaluació dels quals depèn d’un
judici de valor (tancat)
NOTA.- S’haurà de presentar degudament identificat
Caldrà presentar una Memòria (proposició tècnica) que inclogui els apartats que
s’especifiquen a l’Annex 5, redactada de conformitat amb allò que s’indica al mateix
Annex 5.
10.3. Sobre C – Documentació relativa als criteris d’adjudicació quantificables
mitjançant l’aplicació de fórmules automàtiques (tancat)
Aquest sobre contindrà l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representi,
i la documentació acreditativa de les referències tècniques que corresponguin als criteris
avaluables de forma automàtica assenyalats en el present Plec.
Tots els fulls a incloure en el sobre C i que es relacionen a continuació hauran d’estar
signats pel licitador.
Inclourà els següents documents:
1. Índex del contingut d’aquest sobre.
2. L'oferta econòmica redactada segons el model que figura a l’annex 6 i fixant el seu
termini de validesa. L'oferta no podrà ésser superior al pressupost de licitació.
Dins del preu ofertat hi estan incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes
necessàries que s’originin per motiu del Contracte i de la seva correcta execució.
A més, en el preu proposat hi estarà desglossat l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
Qualsevol variació del tipus de l’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.
3 Si és el cas, inclourà la documentació acreditativa de qualsevol altre criteri d’adjudicació
que figuri a l’annex 5 i que faci referència a criteris d’adjudicació quantificables mitjançant
l’aplicació de fórmules matemàtiques (segons model que figura a l’annex 6).

11. Desenvolupament del procediment
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Amb anterioritat a la celebració de l’acte d’obertura de proposicions, la Mesa de Contractació
comprovarà que els licitadors hagin presentat la Declaració de posseir els requisits exigits.
En el cas que hi hagi licitadors que no haguessin aportat la Declaració, els licitadors afectats
hauran de presentar-la en un termini màxim de 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la
notificació, si no ho fan així, quedaran definitivament exclosos del procediment de
contractació.
La Mesa de contractació admetrà les empreses que hagin presentat correctament la
Declaració.
Dintre del termini no superior a 7 dies naturals a comptar des de la data d’obertura del
sobre A, en la data, hora i lloc assenyalats a l’anunci de licitació o a través de la
informació que es publiqui al Perfil de Contractant de l’entitat, la Mesa de contractació
procedirà, en acte públic, a l’obertura del sobre B, donant a conèixer la informació relativa
al resultat de l’obertura del sobre A.
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora
del procediment d’adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts.
Així mateix, quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del sobre B
dades que permetin conèixer el contingut del sobre C i les que no s’ajustin a les bases
explicitades en aquest plec i documentació que conforma la licitació
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a que
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin
necessàries, procedint-se per la Mesa de contractació als aclariments i respostes
oportunes, però sense que en aquest moment la Mesa es pugui fer càrrec de documents
que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o
esmena de defectes o omissions.
Es deixarà constància documental, a l’acta que s’aixequi, de totes les actuacions
realitzades.
La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, estudiarà,
valorarà i ponderarà les ofertes contingudes en el sobre B de conformitat amb els criteris
d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor assenyalats en el present Plec.
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació
addicional que a efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els sobres B, la
qual haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui
a tal efecte, que no podrà ser superior a 5 dies.
En cas d’haver-se establert un mínim per seguir en el procés de licitació, quedaran
excloses les propostes amb qualitat tècnica inacceptable, considerant-se com a tals les
que obtinguin una puntuació inferior al mínim establert a l’annex 5 del present Plec,
d’acord amb els criteris d’adjudicació la valoració dels quals depèn d’un judici de valor i,
per tant, no es procedirà a l’obertura del sobre C de dites propostes.
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Practicada la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor, la qual s’haurà de
produir en un termini no superior a 3 mesos a comptar des de la data d’obertura del sobre
B, es comunicarà als licitadors la data d’obertura de la documentació continguda al sobre
C. L‘obertura del sobre C també es celebrarà en acte públic.
Abans de l’obertura del sobre C, l’Entitat, a través del Perfil de Contractant o el mateix dia
de l’obertura pública del sobre C, amb caràcter previ, donarà a conèixer la ponderació
assignada als criteris depenents d’un judici de valor en relació amb la documentació
continguda al sobre B.
Així mateix, també donarà a conèixer, si s’escau, els licitadors exclosos i la causa
d’exclusió, i procedirà a l’obertura del sobre C de les propostes admeses i a llegir el
resum de les propostes contingudes al sobre C.
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a que
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin
necessàries, procedint-se per la Mesa de contractació als aclariments i respostes
oportunes, però sense que en aquest moment la Mesa es pugui fer càrrec de documents
que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o
esmena de defectes o omissions.
Un cop obertes les propostes econòmiques i comprovada la documentació incorporada
per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec de Clàusules
Particulars.
Les propostes contingudes en el sobre C seran estudiades, homogeneïtzades, valorades
i ponderades, de conformitat amb els criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica assenyalats en el present Plec.
L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que
no hagin estat declarades desproporcionades o anormals.
Per fer aquesta classificació, s’atendrà als criteris d’adjudicació assenyalats en aquest Plec,
podent sol·licitar per això tots els informes tècnics que es considerin necessaris.
L’Òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per tal que en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell
en el qual hagués rebut el requeriment, presenti, en un SOBRE TANCAT DE
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, la documentació següent:

11.1.1. Índex
Relació numèrica del contingut d’aquest sobre.
11.1.2. Acreditació de la capacitat d’obrar
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Títol:
Documentació
General
Obres
relatives
al
projecte
_________________________________________________________________________
__________

Contingut:
11.1.2.1.- Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador
a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la
presentació del document nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del
número d’identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. També serà
necessària l’acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic
mercantil.
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de la escriptura de
constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan
aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Quan
aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant l’aportació de
l’escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què
constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el
Registre oficial corresponent.
A més a més, s’haurà d’acreditar per part de la persona jurídica licitadora que les
prestacions del contracte es troba comprés dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat
que siguin propis de la mateixa, segons els seus estatuts o regles fundacionals.
c) Si l’empresari actua mitjançant representant o es tracta d’una persona jurídica, cal
aportar:
c.1.) Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic
corresponent.
c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
d) Document que acrediti la inscripció al Registre de Licitadors.
e) Els que acrediten la corresponent classificació si s’escau, de l’empresa licitadora ajustada
a l’objecte del contracte, en el grup, subgrup i categoria assenyalades en aquest plec.
f) La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea, o signataris de l’acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s’ha d’acreditar mitjançant
la inscripció en els registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on estan
establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els
termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries
d’aplicació.
g) Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar amb informe
expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d’Espanya del lloc del
domicili de l’empresa, fent constar que es troben inscrits en el Registre Local professional,
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comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en l’àmbit de les activitats
objecte dels contractes. En aquest supòsit, a més, caldrà acompanyar informe de la Missió
Diplomàtica Permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior del
Ministeri de Economia i Hisenda sobre la condició de l’Estat de procedència de l’empresa
d’Estat signatari de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç
o, en cas contrari, que admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb
l’Administració, de forma substancialment anàloga.
h) Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per agrupacions d’empresaris
o unions d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense que calgui la seva
formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor.
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant del Consorci d’Educació de
Barcelona.
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus
components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i solvència, essent
obligatori indicar en document separat els noms i circumstàncies dels qui la subscriuen, el
percentatge de participació de cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o
apoderat amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es
derivin del Contracte fins la seva extinció.
El licitador que formi part d’una agrupació d’empresaris o d’una unió temporal no podrà
concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupació o unió
d’empresaris.
El licitador que formi part d’una unió temporal no podrà concórrer individualment en el mateix
procediment o figurar en més d’una unió temporal.
En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja s’hagués entregat al
Consorci d’Educació de Barcelona i no hagués estat objecte de cap modificació o
actualització, essent per tant de plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou
sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat
certificació de la vigència de l’esmentada documentació segons el model de l’annex núm. 7.
Registre electrònic d’empreses licitadores “RELI”
Les empreses que estiguin inscrites al registre electrònic d’empreses licitadors, “RELI”, de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya, estan exemptes de lliurar materialment la documentació que
acredita: la personalitat jurídica i capacitat d’obrar, i la representació; la classificació, que en
el seu cas es demani, l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer
pagament o, si s’escau, la declaració d’exempció o no subjecció; l’assegurança de
responsabilitat civil de l’activitat.
El licitador haurà d’aportar la declaració responsable referent a què les dades que consten al
registre electrònic d’empreses licitadores, “RELI”, estan vigents.
Els licitadors també hauran de presentar la següent documentació:
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1) a) Declaració responsable de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar
amb l'Administració assenyalades a l’article 60 TRLCSP, la qual es pot realitzar mitjançant
testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no
pugui ser expedit per l’autoritat competent podrà ser substituït per una declaració
responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari públic o organisme professional
qualificat. Aquesta declaració haurà de contenir expressament el fet de trobar-se al corrent
del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents. Quan es tracti d’una empresa pertanyent a un Estat membre de la Unió
Europea i aquesta possibilitat estigui prevista a la legislació de l'Estat respectiu, aquesta
certificació es podrà també substituir per una declaració responsable atorgada davant una
autoritat judicial.
b) Declaració responsable de no haver estat adjudicatària o haver participat en
l’elaboració de les especificitats tècniques o en els documents preparatoris del contracte, ni
ésser empresa vinculada a elles en el sentit que estableix la TRLSCP.
2) Garantia provisional, en el cas que hagi estat exigida
3) Grup de Societats
Sense efecte.
4) Documentació contractual
Declaració per part del licitador d’acceptació de la documentació esmentada en el present
Plec que tindrà caràcter contractual, d’acord amb l’annex 8.
5) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres. Les empreses estrangeres
aportaran una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que directa o indirectament es derivessin dels
contractes, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre
al licitador.
6) Compliment normativa integració de discapacitats.
Si s’escau, documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està integrada per
un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2% o de l’adopció d’alguna de les
mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
7) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
Si s’escau, documentació acreditativa conforme l’empresari disposa d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes.
11.1.2.2.- Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica
En el cas que s’exigeixi classificació, l’acreditació de la solvència econòmica, financera i
tècnica de l’Empresa Licitant es portarà a terme, d’acord amb els articles 83 i 84 TRLCSP,
per mitjà de l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia autenticada d’aquest,
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expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva
vigència i de les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció.
Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la
Comunitat Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor
de les empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica.
La classificació de les unions temporals o les agrupacions d’empreses serà la resultant de
l’acumulació de les classificacions de les empreses agrupades, essent requisit bàsic per a
l’acumulació de les esmentades característiques que totes les empreses que concorrin en la
unió temporal hagin obtingut prèviament classificació com empreses de serveis en relació
amb el contracte de serveis al que opten.
En els casos en els que s’exigeixi la classificació i concorrin en la unió temporal empresaris
nacionals, estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, els dos primers hauran
d’acreditar la seva classificació i els estrangers, en defecte d’aquesta, la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
En el cas que no s’exigeixi classificació, la solvència tècnica i professional, econòmica i
financera dels empresaris s’acreditarà, en els mateixos termes que els requerits per els
empresaris estrangers no comunitaris o comunitaris que no aportin certificat de classificació.
La solvència tècnica dels empresaris estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no
aportin el certificat de classificació podrà ser justificada per un o varis dels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els darrers tres anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests serveis o treballs
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el destinatari és
una entitat del sector pública o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest.
Pel que fa als licitadors que concorrin amb unió temporal d’empreses, s’entendrà que
s’acompleix aquest requisit si s’acredita que almenys una de les que conformen l’agrupació
posseeix l’experiència exigida, sempre i quan aquesta tingui una participació mínima d’un 25
%.
Per tal d’acreditar aquesta experiència, els licitadors hauran de presentar certificats oficials
de bona execució estesos per part de la propietat o organisme oficial. En cas d’aportar
experiència com a membre d’una Unió Temporal d’Empreses, s’adjuntarà còpia de l’acta de
constitució de la mateixa amb detall del percentatge de participació en la mateixa
b) Indicació del personal tècnic o de les unitat tècniques, integrades o no a l’empresa,
participants al contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures adoptades per l’empresari per
garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.
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d) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de
l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.
e) Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i la importància del seu personal
directiu durant els tres darrers anys, acompanyada de la documentació justificativa
corresponent.
f) Declaració indicat la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a
l’execució dels treballs o prestacions, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent.
g) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.
h) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de
respondre a una finalitat especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nom
d’aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l’Estat en el que estigui
establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de dit organisme. El control versarà sobre la
capacitat tècnica de l’empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d’estudi i d’investigació
de que disposi i sobre les mesures de control de qualitat.
i) En los casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari
podrà aplicar a l’executar el contracte.
Pel que fa a l’acreditació de la solvència econòmica i financera, en cas d’un licitador no
espanyol d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un estat membre signatari de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu no classificat o d’un licitador estranger no comunitari, es
farà a través dels següents documents:
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, en el seu cas, justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
b) Els comptes anuals presentades en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que
correspongui, en el supòsit que aquesta publicació sigui obligatòria. Els empresaris no
obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com mitjà alternatiu
d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Pel que fa als licitadors que concorrin amb unió temporal d’empreses, s’entendrà que
s’acompleix aquest requisit si s’acredita que almenys una de les que conformen l’agrupació
posseeix la solvència econòmica exigida, sempre i quan aquesta tingui una participació
mínima d’un 25 %.
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar,
com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en
l'àmbit d'activitats corresponent a fi del contracte, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari,
en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis.
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A més de la documentació anterior, caldrà presentar:
a) Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació del Consorci
d’educació per tal de que pugui sol·licitar aquesta documentació en el seu nom. Aquests
certificats es podran expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
b) Documentació acreditativa dels mitjans a adscriure a l’execució del contracte, en el seu
cas i, en tot cas, la garantia definitiva.
En el cas que el licitador no lliuri l’esmentada documentació dins del termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a requerir la mateixa
documentació del licitador següent, en l’ordre que hagin quedat classificades.

La Mesa de contractació estarà constituïda per:
President:
- El Director de Recursos del Consorci d’Educació de Barcelona
Vocals:
- L’Òrgan de Control Intern.
- El Cap dels Serveis Jurídics
- El Cap de l’Àrea de Gestió Econòmica
- El Director d’Equipaments Educatius.
- El Responsable de la Responsable de la Unitat de Nova Construcció.
La Responsable de Contractació del Consorci d’Educació de Barcelona actuarà com a
Secretària de la Mesa de Contractació
La Mesa podrà incorporar, a les seves reunions, assessors especials amb veu però
sense vot.
En el seu cas, la Comissió Tècnica estarà composada per les persones designades en
l’apartat Y del quadre de característiques.
Quan en la licitació s’atribueixi als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica per
aplicació de fórmules una ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació
dels quals depengui d’un judici de valor, haurà de constituir-se un comitè tècnic o
encomanar-se aquesta avaluació a un organisme tècnic especialitzat, que haurà d’estar
degudament identificat als plecs.
La Comissió Tècnica ha de tenir un mínim de tres membres i ha d’estar formada per experts
no integrats en l’òrgan proponent del contracte i amb qualificació apropiada, corresponent-li
realitzar l’avaluació de les ofertes conforme els criteris que no són avaluables
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automàticament mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de
fórmules.
Aquesta Comissió emetrà un dictamen avaluatiu de les proposicions presentades pels
licitadors, dictamen que s’haurà d’ajustar als criteris objectius de valoració de les ofertes
establerts en el present Plec de Clàusules realitzarà les funcions de Secretari de la Comissió
Tècnica, formant part de la mateixa, amb veu però sense vot.
De conformitat amb allò previst a l’article 150 TRLCSP, la Comissió Tècnica es reunirà i
emetrà l’informe corresponent en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des del
dia de l’acte d’obertura de proposicions.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
La Mesa de Contractació podrà apreciar el caràcter desproporcionat o anormal de l’oferta
presentada, en el supòsit que l’únic criteri valorable de forma objectiva a considerar per a
l’adjudicació del contracte sigui el del preu. El caràcter desproporcionat o anormal de les
ofertes podrà apreciar-se d’acord amb els paràmetres objectius que s’estableixin
reglamentàriament, per referència al conjunt d’ofertes vàlides que s’hagin presentat.
Quan per a l’adjudicació es consideri més d’un criteri de valoració, podrà expressar-se en
els plecs els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà, en el seu cas, que la
proposició no pugui ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
desproporcionats. Si el preu ofertat és un dels criteris objectius que han de servir de base
per a l’adjudicació, podrà indicar-se en el plec els límits que permetin apreciar, en el seu
cas, que la proposició no pot ser complida com a conseqüència d’ofertes
desproporcionades o anormals. Article 152.2 TRLCSP.
En cas que la Mesa apreciés en alguna o algunes de les proposicions presentades que
es tracta d’una oferta amb valors anormals o desproporcionats, s’estarà a allò previst en
l’article 152 TRLCSP. En aquest sentit notificarà aquesta circumstància als interessats,
atorgant-los un termini de 5 dies naturals per a formular les al·legacions que estimin
oportunes. Aquest tràmit podrà no dur-se a terme en relació a les empreses que, a la
vista de les ofertes presentades, no tinguin possibilitats d’esdevenir adjudicatàries
Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes
tècnics procedents estimés que la oferta no pot ser complida com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals o desproporcionats, acordarà l’adjudicació a favor de la
següent proposició econòmicament més avantatjosa, d’acord amb l’ordre en que hagin
estat classificades conforme a allò assenyalat en aquest plec, que s’estimi pot ser
complida a satisfacció del Consorci d’Educació de Barcelona i que no sigui considerada
anormal o desproporcionada. L’informe en base al qual es resolgui l’admissió o exclusió
de les ofertes inicialment susceptibles de ser considerades desproporcionades serà
publicat al perfil de contractant simultàniament a la notificació de l’adjudicació.
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12. Adjudicació
L’adjudicació es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació i
dins del termini màxim de quatre mesos a comptar des de l’obertura del sobre núm. C,
incloent la possible pròrroga en cas que existeixin ofertes desproporcionades o anormals.
De no produir-se l’adjudicació en dit termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva
proposició.
L’adjudicació serà motivada, es notificarà a tots els licitadors i simultàniament es publicarà al
Perfil del Contractant. L’informe de valoració dels sobres B i C serà publicat al perfil de
contractant, així com també l’informe de valoració dels informes justificatius de les ofertes
inicialment incurses en presumpció d’ésser anormalment baixes o desproporcionades.
Tant en la notificació als licitadors com en el Perfil del Contractant, s’indicarà el termini en el
qual s’ha de procedir a formalitzar el contracte.
Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos sense que hagin estat interposats, la documentació del sobre núm. 1 quedarà a
disposició dels interessats.
La notificació es farà per e-mail, d’acord amb la declaració que als efectes presenti el
licitador, amb el model que als efectes s’annexa a aquest Plec (annex 10).
III- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

13. Formalització del contracte
Amb la formalització del contracte aquest quedarà perfeccionat.
Prèviament a la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar haver
constituït una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import de 400.000 €.
Prèviament a la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària ha d’aportar una
relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditar la seva alta i
afiliació a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació
delsTC2. Alternativament, i en el seu cas, declaració responsable per part de l’empresa
on es declari no tenir encara contractats els treballadors que s’ocuparan en l’execució del
contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de tots ells quan els hagi contractat i sempre
amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.
Caldrà la presentació per a l’adjudicació del Pla de Seguretat i Salut, per a la seva
aprovació a l’Administració, abans de 30 dies des de l’adjudicació
El Contracte es formalitzarà un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que es
remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats, sense que s’hagi interposat
recurs que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, i dins del termini
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de 5 dies naturals a comptar des del següent a aquell en què l’adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalització.
En cas que el contracte s’adjudiqui a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en escriptura
pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat a la
unió i la representació, si s’escau.
La formalització del Contracte es publicarà al perfil del contractant del Consorci
d’Educació i, en el seu cas, al DOUE en un termini no superior a 48 dies des de la data
de formalització del contracte.
No es podrà iniciar l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.

IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
14. Execució de les obres
D’acord amb el que preveu l’article 229 del TRLCSP, l’acta de comprovació del replanteig
de les obres es formalitzarà en el termini màxim d’un mes des de la signatura del
contracte.
Les obres s’iniciaran l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig,
quan no s’hagin fet constar reserves que s’estimin fonamentades. En aquests casos es
suspendrà la iniciació fins que es dicti resolució, ordenant la iniciació o la suspensió
definitives.
El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les clàusules contingudes en aquest
document i a les del Plec de Prescripcions Tècniques, amb total sotmetiment a les
disposicions vigents en matèria de contractació del sector públic.
L’òrgan de contractació, en l’exercici de les seves prerrogatives d’inspecció i control en
l’execució del contracte, podrà dictar les instruccions oportunes per al compliment del que
s’hagi convingut.
Tot el que es refereixi a exigències de dret i compliment d’obligacions, incidències i
modificacions contractuals, extinció i liquidació del contracte, es regirà pel que disposi la
normativa vigent en matèria de contractació administrativa, aplicable al Consorci
d’Educació de Barcelona.
Totes les incidències que puguin sorgir entre el Consorci d’Educació de Barcelona i el
contractista seran tramitades i resoltes pel Consorci d’Educació de Barcelona amb la
màxim brevetat i adoptant les mesures convenients per no alterar el ritme d’execució del
contracte.
L’obra es realitzarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de
clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i
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conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest donin al contractista el
Director facultatiu de les obres i, en el seu cas, el responsable del contracte, en els
àmbits de la seva respectiva competència.
Quan les instruccions siguin de caràcter verbal, hauran de ser ratificades per escrit en el
més breu termini possible, a fi que siguin vinculants per a les parts.
Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el
contractista és responsable dels defectes que en la construcció puguin advertir-se.

15. Seguretat i salut laboral
El Consorci d’Educació de Barcelona, a través de l’Àrea d’equipaments educatius, podrà
ordenar el cessament immediat dels treballs que estigui duent a terme qualsevol de les
empreses quan consideri que s'estan realitzant de manera que es posin en perill els
treballadors presents, terceres persones, o s'adverteixi un risc per a les instal·lacions del
Consorci d’Educació de Barcelona.
El cessament de les activitats per motius de seguretat i de salut expressats en el paràgraf
anterior no donaran dret a un increment del preu de l'obra ni a una ampliació del termini
global per al seu acabament, llevat que l'òrgan de contractació acordi la suspensió formal
de les obres en els termes que resulten de la legislació vigent en matèria de contractació
pública.
L'incompliment de qualsevol de les obligacions previstes en el plec de clàusules
administratives particulars o en el projecte o plec de prescripcions tècniques en matèria
de seguretat i salut laboral podrà comportar la resolució del contracte administratiu i, si és
el cas, la prohibició de contractar amb el Consorci d’Educació de Barcelona durant un
termini no inferior a dos anys.
En tot cas, aquestes conseqüències seran acordades per l'òrgan de contractació, previ el
corresponent procediment contradictori, amb audiència del contractista.
L’adjudicatari presentarà el pla de seguretat i salut per a la seva aprovació dins del
termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la signatura del contracte.

16. Certificacions d'obra
Les certificacions d’obra executada s’expediran mensualment en els primer deu dies
següents al mes al que correspongui, llevat que el plec de clàusules administratives
particulars estableixi una prevenció en contrari, d’acord amb el que estableix l’article 232
del TRLCSP, si bé podran comprendre períodes inferiors quan així ho requereixi el
programa de treball. En qualsevol cas, les certificacions hauran de detallar els imports de
cada partida a origen tant d’obra com d’instal·lacions i, també, els imports corresponents
al període a certificar.
Tot i així, l’article 127 del TRLCSP estableix la possibilitat d’estipular que l’Administració
satisfarà el preu mitjançant un únic abonament efectuat en el moment de terminació de la
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obra, obligant-se el contractista a finançar la seva construcció avançant les quantitats
necessàries fins que es produeixi la recepció de la obra terminada. En aquest cas, el plec
ha d’establir les condicions específiques del finançament, així com, en el seu cas, la
capitalització dels seus interessos i la seva liquidació, sent necessari que les ofertes
expressin separadament el preu de construcció i el preu final a pagar, a efectes de que
en la valoració de les mateixes es puguin ponderar les condicions de finançament i el
refinançament, en el seu cas, dels costos de construcció.
L’abonament de les certificacions tindrà naturalesa de pagaments a compte subjectes a
les rectificacions i variacions que es produeixin en la medició final i sense suposar en
forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen.
Les certificacions d’obra es pagaran en els terminis establerts a l’article 216 del TRLCSP.
17. Programa de treball
En el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, el contractista
adjudicatari, als efectes previstos en l'article 144 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, presentarà el programa de treball
degudament ajustat; hi especificarà el ritme o calendari d'execució adequat al pressupost
i les anualitats - totals o parcials- previstes en el contracte. No es tramitarà el pagament
de les certificacions d'obra que s’estenguin per la direcció facultativa fins que no s'acrediti
el compliment d'aquesta obligació.
El Consorci d’Educació de Barcelona aprovarà el programa de treball en el termini màxim
de 15 dies següents a la seva presentació, i pot imposar la introducció de modificacions o
el compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules
del contracte.

18. Responsable del contracte
Es designa com a responsable del contracte la persona que consta en l’apartat Z del quadre
de característiques, a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la
prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin. Aquestes facultats
s’entendran sense perjudici de les que corresponen al Director Facultatiu de l’obra.

19. Altres obligacions de l'adjudicatari
L’Adjudicatari resta obligat a executar les mesures derivades de la llei 54/2003, de 12 de
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i de la llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el seu desenvolupament
normatiu en tot allò que li sigui d’aplicació.
Restarà obligat també, a complir la normativa interna de seguretat i salut existent al
consorci d’educació de Barcelona així com les consignes d’emergència establertes,
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restant obligat a prestar els serveis que se li demanin en cas d’activació dels plans
d’autoprotecció ja sigui el general o els locals dels diferents edificis .
L’adjudicatari en matèria preventiva es coordinarà per tot allò que sigui necessari amb el
servei de prevenció de riscos laborals del consorci d’educació de Barcelona.
Abans de l’inici de l’activitat haurà de fer entrega de l’avaluació de riscos del lloc de treball
i les mesures preventives a adoptar segons l’article 16 de la llei 31/1995 de prevenció de
riscos laborals i de la documentació de tots els treballadors/es que desenvolupin les
seves tasques als centres educatius abans de l’inici de l’activitat de les mateixes:
1.
2.
3.

La informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals del seu lloc de
treball segons l’article 18 i 19 de la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
L’entrega dels equips de protecció individual (EPI) necessaris per dur a terme les
tasques encomanades en el centre de treball
L’aptitud de vigilància de la salut del seu lloc de treball segons l’article 22 de la llei
31/1995 de la llei de prevenció de riscos laborals o la renuncia del treballador/a al
reconeixement

A més a més, l’entitat/persona física o jurídica proposada com a adjudicatària del servei
haurà d’adequar els equips de treball que els treballadors/es de l’empresa o entitat han
d’utilitzar per desenvolupar la seva tasca en el centre de treball complint els requisits
establerts per la normativa vigent e informar de la mútua d’accidents de treball i malalties
professionals dels treballadors/es, dades de contacte i procediment a seguir en cas
d’accident laboral
El contractista s’obliga a aplicar, en realitzar la prestació, mesures destinades a promoure
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Senyalètica: L’empresa adjudicatària es farà càrrec de les despeses del rètol d’obres que
s’haurà d’instal·lar a cadascuna de les obres.
L’adjudicatari ha de complir, a més, les obligacions de tipus tècnic descrites en el Plec
tècnic.
L’adjudicatari, així com, en el seu cas, els subcontractistes, utilitzaran almenys el català,
de forma correcta lingüísticament, en els rètols, les publicacions i tots els instruments de
comunicació que derivin de l’execució del contracte. Serà causa específica de resolució
contractual l’incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català, i, en
general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es
deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les
disposicions que la desenvolupen.

20. Condicions especials d’execució
L’article 118 del TRLCSP preveu la possibilitat d’establir condicions especials en relació
amb l’execució del contracte, relatives a consideracions de tipus mediambiental o de tipus
social, amb la finalitat de promoure la contractació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral, eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en aquest
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mercat, combatre l’atur, afavorir la formació en el lloc de treball, o altres finalitats que
s’estableixin amb referència a l’estratègia coordinada per al treball definida a l’article 125
del Tractat Constitutiu de la CE, o garantir el respecte als drets laborals bàsics al llarg de
la cadena de producció mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions
fonamentals de la Organització Internacional del Treball.
En el plec o al contracte es pot preveure la imposició de penalitats en cas d’incompliment
d’aquestes condicions especials o atorgar-los el caràcter d’obligacions essencials del
contracte a efectes de la seva resolució.
Si l’incompliment d’aquestes condicions no es tipifica com a causa de resolució del
contracte, el mateix pot ser considerat al plec o al contracte com a infracció greu als
efectes de la prohibició de contractar de l’article 60.2.e) TRLCSP
Si s’imposa la obligació de subcontractar una part del contracte, s’haurà d’afegir que les
obligacions derivades d’aquesta exigència són condicions especials d’execució del
contracte.
En aquest contracte, s’estableixen específicament les següents:
1. El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
2. També tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte, l’efectiva dedicació o
adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o materials indicats
compromesos en l’oferta.
3. L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en realitzar la prestació, mesures destinades
a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de
conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
El compliment de les condicions especials d’execució d’aquesta clàusula tindrà el
caràcter d’obligació contractual essencial.
21. Compliment de terminis, pròrroga i penalitats per incompliment
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva
realització, així com, en el seu cas, dels terminis parcials assenyalats per a la seva
execució successiva.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de
l’Administració.
Si el contractista es demora en l’execució del contracte, per causes que no li siguin
imputables, i aquest s’ofereix a complir els seus compromisos, atorgant-li una pròrroga
del temps que se li havia assenyalat, es concedirà pel Consorci d’Educació de Barcelona
un termini que serà, com a mínim, igual al temps perdut, a no ser que el contractista
demani un altre menor.
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Si el contractista, per causes que li siguin imputables, incorre en una execució defectuosa
de la obra o incompleix els compromisos o les condicions especials d’execució del
contracte se li imposaran en el seu cas penalitats, les quals hauran de ser
proporcionades a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al
10% del pressupost del contracte:
Si el contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte al
compliment del termini total, el Consorci d’Educació de Barcelona podrà optar
indistintament per la resolució del contracte, o per la imposició de les penalitats diàries en
la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. L’òrgan de
contractació podrà acordar la fixació al plec de penalitats diferents a aquestes quan,
atenent a les especials característiques del contracte, es consideri necessari per a la
seva correcta execució i així es justifiqui a l’expedient.
Cada vegada que les penalitats arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan
de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o acordar la
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
Si el contractista incompleix els terminis parcials d’execució del contracte, el Consorci
d’Educació de Barcelona podrà optar indistintament per la seva resolució o per la
imposició de les penalitats contemplades a l’apartat Quart anterior.
En aquest supòsit d’incompliment dels terminis parcials el Consorci d’Educació de
Barcelona tindrà, a més a més, la facultat d’imposar les penalitats a que es refereix
l’apartat Quart anterior si es produeix l’incompliment dels terminis parcials per part del
contractista.
Les penalitats a que fan referència els apartats anteriors seran imposades i es faran
efectives d’acord amb allò previst a l’article 212 del TRLCSP.

22. Modificació del contracte
Les modificacions previstes a l’empara de l’art. 106 TRLCSP, són les que, en el seu cas,
apareixen indicades a l’apartat C del quadre de característiques. En aquest mateix
apartat s’indica el percentatge màxim en relació al preu, en més o en menys, que podran
tenir.
El procediment que es realitzarà per concretar les modificacions del contracte serà el
següent:
- Informe tècnic previ dels serveis tècnics de l’empresa justificatiu de la modificació
contractual
- Audiència al contractista
- Formalització del contracte modificat i reajustament de la garantia per part de
l’adjudicatari
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23. Suspensió del contracte
Quan, d’acord amb allò previst a l’article 220 del TRLCSP, s’acordi la suspensió del
contracte, s’ha d’aixecar una acta en la qual es consignin les circumstàncies que l’han
motivada i la situació de fet en l’execució d’aquell.
24. Revisió de preus
Quan el contracte s’hagi executat en el 20% del seu import i hagi transcorregut 1 any des
de l’adjudicació, es procedirà a la revisió de preus si així s’hagués establert a l’apartat V
del quadre de característiques, i aleshores s’ajustaria d’acord amb la fórmula que en
aquest cas figuraria a l’apartat V del quadre de característiques.

25. Cessió del contracte
Els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un tercer
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant
de l’adjudicació del contracte, amb autorització expressa del Consorci d’Educació de
Barcelona i amb el compliment dels requisits legalment establerts.

26. Subcontractació
L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte, amb el
compliment dels requisits establerts al TRLCSP i en aquest plec.
En tot cas, els licitadors hauran d’indicar en la seva oferta la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels contractistes als
que s’hagi d’encomanar la seva realització.
L’ adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l’Administració la intenció
de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén
subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest
per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i la seva
experiència. Si el subcontractista tingués la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, no serà necessària la justificació esmentada a
l’apartat anterior, essent suficient la comunicació de la subcontractació.
Si la prestació que és objecte de subcontractació hagués de ser realitzada per empreses
especialitzades que comptin amb una determinada habilitació o autorització professional,
la classificació en el grup corresponent a aquella especialització, en cas de ser exigida,
podrà substituir-se pel compromís de l’empresari de subcontractar l’execució d’aquesta
porció amb altres empresaris que disposin de l’habilitació i, en el seu cas, classificació
necessàries, sempre que l’import de la part que hagi de ser executada per aquests no
excedeixi del 50 per 100 del preu del contracte.
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L’acreditació de l’aptitud del subcontractista podrà realitzar-se immediatament després de
la celebració del subcontracte si aquesta és necessària per atendre a una situació
d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica degudament.
Els subcontractes que no s’ajustin a l’indicat a la oferta, per celebrar-se amb empresaris
diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestació
diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies
des de que s’hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a les quals fa
referència l’apartat Tercer d’aquesta clàusula, llevat que amb anterioritat haguessin estat
autoritzades expressament, sempre que l’Administració no hagués notificat dins d’aquest
termini la seva oposició als mateixos. Aquest règim serà igualment aplicable si els
subcontractistes haguessin estat identificats en la oferta mitjançant la descripció del seu
perfil professional.
Sota la responsabilitat del contractista, els subcontractes es podran concloure sense
necessitat de deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària
per atendre a una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així
es justifica suficientment.
Les prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracti amb tercers no podran excedir del
60% de l’import d’adjudicació. Per al còmput d’aquest percentatge màxim no es tindran
en compte els subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista
principal, entenent-se per tals les que es troben en alguns dels supòsits previstos a
l’article 42 del Codi de Comerç.
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la
falta d’acreditació de l’aptitud del contractista o de les circumstàncies determinants de la
situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, podran donar lloc, en tot
cas, a la imposició al contractista d’una penalitat de fins el 50% de l’import del
subcontracte.
Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant
l’Administració, de conformitat estricta als plecs de clàusules administratives particulars i
als termes del contracte.
En cap cas podrà concertar-se l’execució parcial del contracte amb persones
inhabilitades per a contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels
supòsits de l’article 60 del TRLCSP.
El contractista haurà d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació,
d’acord amb la legislació laboral.
El pagament a subcontractistes i subministradors haurà de fer-se complint les condicions
contemplades a l’article 228 del TRLCSP
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V- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
27. Compliment del contracte
El contracte s’entendrà acomplert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del
seu objecte, d’acord amb els termes establerts al contracte i a plena satisfacció de
l’Administració.
L’article 222.2 del TRLCSP estableix que l’acte formal de recepció es farà dins del mes
següent a l’entrega o realització de l’objecte del contracte, o en el termini que es
determini en el plec de clàusules administratives particulars per raó de les seves
característiques.
En tot cas, la seva constatació exigirà per part de l’Administració un acte formal i positiu
de conformitat i en aquest cas s’estableix un termini de UN MES des del mes següent a
l’entrega o realització de l’objecte del contracte. següent al de la realització de l’objecte
del contracte
A aquests efectes, el contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, ha de comunicar
per escrit a la direcció facultativa de l’obra la data prevista per acabar o executar el
contracte, als efectes que se’n pugui fer la recepció. El director de l’obra en cas de
conformitat, ha d’elevar el seu informe a l’òrgan de contractació, amb un mes d’antelació
respecte a la data prevista per acabar-la.
A l'acta de recepció, hauran de concórrer el responsable del contracte, si s’hagués
nomenat, o un facultatiu designat pel Consorci d’Educació de Barcelona, representant de
la mateixa, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista, assistit, si
ho estima oportú, del seu facultatiu, o persones indicades a l’article 235 del TRLCSP.
La recepció quedarà condicionada al lliurament al Consorci d’Educació de Barcelona per
part de l’adjudicatari de tots els projectes de legalització d'instal·lacions que requereixi en
cada moment la normativa vigent. En qualsevol cas, les despeses derivades d’aquestes
legalitzacions seran a càrrec exclusiu del contractista.
En el termini màxim d’un mes des de l’acta de recepció, el contractista lliurarà la
documentació de les obres i de les instal·lacions realment executades que permetin
conèixer les seves característiques pel que fa al seu manteniment i la seva conservació.
Dins el termini de 3 mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l’acta i el
Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions
precises fixant un termini per a esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el
contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-li un altre termini improrrogable o
declarar resolt el contracte.
Serà causà de resolució del contracte la impossibilitat d’executar la prestació, no essent
possible acordar la modificació del contracte d’acord amb les prescripcions legals.
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Si la causa de resolució no és imputable al contractista, aquest tindrà dret a una
indemnització del 3% de l’import de la prestació que no es realitzi, d’acord amb l’article
225 del TRLCSP.
28.
Termini de garantia
Una vegada formalitzada la recepció, començarà el període de garantia, que serà el que
es fixa a l’apartat T del quadre de característiques, temps durant el qual el contractista
haurà de fer-se càrrec de la conservació i la policia de les obres d'acord amb les
instruccions que doni el director de l'obra. Si el contractista descuida la conservació i
provoca que perilli l'obra el Consorci d’Educació de Barcelona executarà, a càrrec del
contractista, els treballs necessaris per evitar el dany.
Dins el termini dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l'obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat
de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota
responsabilitat, llevat del que disposa el article 236 del TRLCSP i es procedirà a la
devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al
pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta
dies.
En cas que l'informe no sigui favorable i els defectes observats es deguin a deficiències
en l’execució de l'obra i no a l'ús del que s'ha construït, durant el termini de garantia el
director facultatiu haurà de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la
deguda reparació del que s'ha construït, i concedint-li un termini per fer-ho durant el qual
continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat
per ampliació del termini de garantia.
No obstant el que s'ha establert al paràgraf anterior, si l'obra s'arruïna amb posterioritat a
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa de
l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i
perjudicis causats durant el termini de 15 anys comptats des de la data de l’acta de
recepció. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici,
la responsabilitat del contractista quedarà totalment extingida.
29. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 223 i 237 del TRLCSP
amb els efectes establerts als articles 225 i 239 de la mateixa Llei.
Així mateix, també són causes de resolució del contracte les que expressament
s’estableixen en el present plec.
En tot cas, són causa específica de resolució del present contracte les següents:
- L’incompliment de les obligacions previstes en relació a la prevenció de riscos laborals
del personal adscrit a l’execució del contracte i a la subcontractació.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en aquest plec.
- L’incompliment del deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupi
en l’execució del contracte.
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- La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació,
així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista.

VI- DISPOSICIONS FINALS
30. Protecció de Dades
En compliment d’allò que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret
d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, i d’acord amb el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant el Reial Decret 1720/2007, de 21
desembre, es deixa constància del següents extrems:
La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.
a) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per facilitar la referida informació al Consorci d’Educació de
Barcelona amb la finalitat de licitar en el present procediment.
b) La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal
serà dipositada a les oficines del Consorci d’Educació de Barcelona ubicades a la Plaça
Urquinaona, 6 5èna planta, 08010 Barcelona i serà tractada pel Consorci d’Educació de
Barcelona per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i
per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractes del sector
públic que sigui d’aplicació al Consorci d’Educació de Barcelona Els destinataris
d’aquesta informació seran el propi Consorci d’Educació de Barcelona així com aquells
tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del
contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
c) La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza
al Consorci d’Educació de Barcelona a tractar la referida documentació i informació en els
termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.
d) Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint un escrit al Consorci d’Educació de Barcelona com a entitat responsable
del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del
Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la
persona que exerciti el dret.
El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre.
La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista
amb ocasió de la prestació de les obligacions derivades del contracte, que corresponen al
Consorci d’Educació de Barcelona responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, no
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se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora
de l’estricte àmbit de l’execució directe del contracte, ni tan sols entre la resta del
personal que tingui o pugui tenir el contractista.
El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre.
La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista
amb ocasió de la prestació de les obligacions derivades del contracte, que corresponen al
Consorci d’Educació de Barcelona responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, no
se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora
de l’estricte àmbit de l’execució directe del contracte, ni tan sols entre la resta del
personal que tingui o pugui tenir el contractista.
31. Confidencialitat
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació
a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que
així li indiqui el Consorci d’Educació de Barcelona, o que per la seva pròpia naturalesa
hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un
termini mínim de 5 anys, sempre i quan el Plec de clàusules administratives particulars o
el contracte no disposi un termini superior d’acord amb l’article 140.2 TRLCSP.
Els licitadors hauran d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que
considerin confidencial de la seva oferta. No s’admetran declaracions generals de
confidencialitat de les ofertes. El caràcter confidencial de determinades parts de les
ofertes haurà de ser motivat. La part confidencial de les ofertes haurà de ser presentada
en memòria separada. No pot incloure la informació que consti en registres públics ni
l’oferta econòmica. En cas de presentar-se una única memòria aquesta serà totalment
lliure. La designació de parts confidencials haurà de ser anunciada mitjançant Declaració
motivada, a l’encapçalament del sobre B, en full independent. La manca de declaració de
confidencialitat comportarà la inexistència de documentació confidencial.

32. Prerrogatives del Consorci d’Educació de Barcelona
El Consorci d’Educació de Barcelona té la facultat d'interpretar el contracte i resoldre els
dubtes que puguin aparèixer en la seva execució. Així mateix pot modificar el contracte
per raons d’interès públic, i acordar la seva resolució, dins dels límits i amb els requisits
establerts a la TRLCSP.
33. Règim de recursos i jurisdicció competent
1.- En aquest procediment es podrà interposar potestativament recurs especial en
matèria de contractació, regulat a l’article 40 i següents del TRLCSP i la normativa
reguladora de l’Òrgan administratiu de recursos contractuals de Catalunya, d’acord amb
les especificacions que es contenen a la norma indicada.
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Aquest recurs es podrà interposar contra els anuncis de licitació, aquest Plec de
Condicions Particulars, així com contra els documents contractuals que estableixin les
condicions que hagin de regir la contractació.
Així mateix, es podrà interposar contra els actes de tràmit adoptats en el procediment
d’adjudicació, sempre que aquests darrers incideixin directament o indirectament sobre
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims. Finalment, es podrà
interposar contra l’acord d’adjudicació.
A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte/document contra el qual s’interposa, els
motius que fonamenten la interposició del recurs, els mitjans de prova dels que pretengui
valer-se i, en el seu cas, les mesures que en seu cas sol·liciti, d’acord amb el TRLCSP.
2.- Podran interposar recurs les persones físiques o jurídiques, els drets o interessos
legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions que
són objecte de recurs, així com pels licitadors.
3.- Tot aquell que es proposi interposar un recurs contra algun dels actes indicats, ho
haurà d’anunciar prèviament mitjançant un escrit on s’especifiqui l’acte del procediment
contra el qual s’interposi el recurs.
4.- El termini per interposar el recurs especial en matèria de contractació és de quinze
dies hàbils, comptats a partir del dia següent al que es remeti la notificació de
l’adjudicació o, en el cas dels Plecs i resta de documents contractuals, a partir del dia
següent al que hagin estat rebuts o posats a disposició, a través de la publicació al Perfil
del Contractant.
En el cas de que s’interposi contra l’anunci de la licitació, el termini s’iniciarà a partir del
dia següent al de la seva publicació al Perfil del Contractant.
Si el recurs s’interposa contra un acte de tràmit adoptat en el procediment d’adjudicació,
el còmput s’iniciarà a partir del dia següent a aquell en el que s’hagi tingut coneixement
de la possible infracció.
En el cas de que el recurs presenti defectes que poden ser subsanats, es concedirà un
termini màxim de tres dies hàbils per tal de que el recurrent procedeixi a la seva esmena,
comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació. En cas de que no es
procedeixi a esmenar els defectes indicats, s’estarà al que disposa l’article 42 de la Llei
30/1992.
Dintre del termini de cinc dies hàbils següents a la interposició del recurs, l’òrgan
competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta d’interessats, donant un
termini de cinc dies hàbils per poder formular al·legacions i resoldrà en relació a les
mesures sol·licitades, en el seu cas.
Rebudes les al·legacions dels interessats o transcorregut el termini sense que s’hagin
formulat i l’establert per practicar la prova, en el seu cas, l’òrgan competent resoldrà el
recurs en el termini dels cinc dies hàbils següents, notificant la resolució a tots els
interessats.
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ANNEX NÚM. 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE
PROJECTE D’OBRES DE ---------------------------------EXP NUM______________-------

Senyors, en relació a la licitació corresponent a ______________________,
Qui signa, ………………………., amb NIF_________, actuant en nom i representació de
_________, amb CIF _____ i domicili a _________, en la seva condició de __________declara:
1.- Que en relació a la licitació per l’adjudicació del contracte ________________, declara
que compleix, en la data de signatura d’aquesta declaració, amb totes les condicions
exigides per contractar amb el Consorci d’Educació de Barcelona i, en concret, les que
s’especifiquen a la clàusula onzena del Plec de Clàusules administratives Particulars.
2.- Es compromet a aportar tota la documentació acreditativa de les condicions exigides
per contractar amb el Consorci d’Educació de Barcelona i, en concret, les que
s’especifiquen a la clàusula onzena del Plec de Clàusules administratives Particulars, en
el termini que als efectes li notifiqui el Consorci d’Educació de Barcelona.
3.- Que coneix i accepta que en el cas que sigui requerit per l’aportació de la
documentació indicada anteriorment i no atengui en temps i forma aquell requeriment,
podrà ser exclòs del procediment.
I en prova de conformitat, signa a continuació:
Signatura
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ANNEX NÚM 2A
MODEL D'AVAL BANCARI PROVISIONAL
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,
Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de la Generalitat de Catalunya o pels
òrgans equivalents de les restants administracions)
BANC/CAIXA…………... amb N.I.F…………. i domicili a ...................................................,
i en el seu nom. …………… i ...amb poders suficients per a obligar-la en aquesta acte,
segons resulta de la validació de poders que s'esmenta la part inferior d'aquest document
AVALA
A: (... nom de l’adjudicatari) amb N.I.F.....
En virtut del que es disposa a l'article 91 de la Llei 30/2007de 30 de octubre, de Contractes
del Sector Públic, per a respondre de les obligacions següents:
GARANTIA PROVISIONAL del Contracte Administratiu següent: “…………”
DAVANT DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
Per import de... EUROS (...euros)
L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que acompleix els requisits previstos
a l'article 56.2 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al
benefici d’excussió i amb comprimís de pagament al primer requeriment de la Caixa
General de Dipòsits, amb subjecció als termes previstos en la legislació de contractes de
les administracions públiques, les seves normes de desplegament i la normativa
reguladora de la Caixa General de Dipòsits.
El present aval continuarà en vigor fins que el Consorci d’Educació de Barcelona o qui en
el seu nom sigui legalment habilitat per a fer-ho autoritzi la seva cancel·lació o devolució,
d 'acord amb el que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació
complementària.
Aquest aval queda inscrit en el Registre Especial d’Avals de l’Entitat amb el número...
(Ciutat i data)
Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya o per l'Advocacia de I'Estat ó Intervenció Notarial
Data:

Provincia:

Codi (en el cas de I 'Advocacia de I'Estat)
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ANNEX NÚM. 2B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA
PROVISIONAL
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,
Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la
província o pels òrgans equivalents de les restants administracions)
Certificat número ................................
.................................................................................................
(en
endavant,
assegurador),
amb
domicili
a
.......................................,
carrer
......................................................................., i CIF ................................, degudament
representat pel senyor ....................................................................................., amb poders
suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ............................................
............................................................................................................................................
ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront del Consorci d’Educació de Barcelona,
en endavant l’assegurat, fins a l’import de euros ................. (…% del pressupost de
licitació)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en la
licitació .............................. i possible adjudicació del present contracte de servei de
“………………………”.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre
contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment del
Consorci d’Educació de Barcelona, i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a
màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la
concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de la
proposició que, en relació amb el procediment abans assenyalat, l’assegurat presentarà
al Consorci d’Educació de Barcelona, o fins a l’adjudicació definitiva del Contracte en el
cas que l’assegurat fos l’adjudicatari.
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............
Signatura:
Assegurador
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ANNEX NÚM 3
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA
Certificat
individual
número.......................................................................................
Pòlissa
d’assegurança
de
número.........................................................................................

d’assegurança
caució

(1)......... (d'ara en endavant, assegurador), amb domicili en..., carrer..., i NIF..., degudament
representat per la persona apoderada...... (2), amb poders suficients per obligar-lo en aquest
acte, segons resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior d'aquest
document,
ASSEGURA A (3)...................................... (nom, forma social i NIF/CIF), en concepte de
prenedor de l'assegurança, davant del Consorci d’Educació de Barcelona, d'ara endavant
assegurat, fins i tot l'import de................... (en lletres i en xifres), en els termes i condicions
establerts en l’article 95 i concordants del text refós de la Llei de contractes del sector públic,
normativa de desenvolupament i plec de clàusules administratives particulars per la que es
regeix el contracte.......................... (4), en concepte de garantia DEFINITIVA per respondre
de les obligacions, penalitats i altres despeses que es puguin derivar conforme a les normes i
altres condicions administratives precitades davant l'assegurat.
L'assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits a l'article
57.1 del Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques.
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de
l'assegurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, cas que l'assegurador hagi de
fer efectiva la garantia.
L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li
contra el prenedor de l'assegurança.
L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment de la
Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent de les restants
Administracions Públiques, en els termes establerts en el Text refós de la llei de contractes
del sector públic i normes de desenvolupament.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que el Consorci d’Educació de
Barcelona, o qui en el seu nom sigui habilitat legalment, autoritzi la seva cancel·lació o
devolució, d'acord amb l'establert en el Text refós de la llei de contractes del sector públic i
legislació complementària.
Lloc i data. Signatura
Assegurador.

Instruccions per a l'acompliment del model.
(1) Se expressarà la raó social completa de l'entitat asseguradora.
(2) Nombre, cognoms i NIF de l'apoderat o apoderats.
(3) Nombre de la persona assegurada.
(4) Identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual es presta la caució.
Pl. Urquinaona, 6
08010 Barcelona
Telèfon: 93 551 10 00
www.edubcn.cat

43

Exp.: A145 18 010

ANNEX NÚM 4
MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
L'entitat... (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF..., amb
domicili...(a efectes de notificacions i requeriments) en la carrer/plaça/avinguda..., codi
postal..., localitat.…., i en el seu nom... (nom i cognoms dels apoderats), amb poders
suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es
ressenya a la part inferior d'aquest document,

AVALA a:
(Nom i cognoms o raó social de l'avalat), NIF/CIF...
En virtut del disposat per l'article 95 i concordants 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, per
respondre de les obligacions següents:
GARANTIA
DEFINITIVA
núm..................................

de

l'adjudicació

de

l'expedient

de

contractació

DAVANT del Consorci d’Educació de Barcelona
Per import de............... (en lletra i en xifra).
L'entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a
l'article 56.2 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.
Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al
benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa General
de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent de les restants Administracions
Públiques, amb subjecció als termes previstos en la legislació vigent de contractes de les
Administracions Públiques, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa
reguladora de la Caixa General de Dipòsits.
El present aval continuarà en vigor fins que del Consorci d’Educació de Barcelona o qui, en el
seu nom sigui habilitat legalment per a fer-ho, autoritzi la seva cancel·lació o devolució
d'acord amb el que estableixi la legislació vigent en matèria de contractació administrativa i la
seva normativa complementària.
Aquest aval queda inscrit en data..........................al registre especial d’avals de l’entitat amb
el número.............................

(Lloc i data)

(Raó social de l'entitat)
(Firma dels apoderats)
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ANNEX NÚM. 5
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

SOBRE B:
CRITERIS AVALUABLES SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR (fins a 30 punts)
La màxima extensió de l’oferta tècnica no podrà ser superior a 10 folis DIN-A4 escrits a
una pàgina amb tipus de lletra Arial 12. Per la confecció del pla d’obres, el licitador podrà
emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de fulls en el límit màxim de 10.
S’atorgarà a cada apartat la màxima puntuació a aquell que presenti uns nivells de detall,
concreció i coherència més elevats i la resta es puntuarà de manera proporcional. No es
valorarà informació no rellevant. Tampoc es valorarà cap documentació no continguda en
les 10 pàgines.
1. Per l’elaboració d’un estudi de l’execució d’obra que incorpori :
a-descripció i estudi del procés constructiu,
b-programa dels treballs,
c-planificació temporal de les feines a executar,
d-descripció del mitjans previstos per portar-la a terme,
e-definició dels aspectes crítics, peculiaritats i dificultats del procés constructiu i
f-organització interna i implantació de l’obra.
Es puntuarà un màxim de dos punts per a cada apartat.
Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat del projecte i del edifici, la coherència entre
tot els aspectes continguts en l’estudi i la identificació correcte, concreta i adequada del
procés constructiu, singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. Fins a 12 punts

2. Per la anàlisis de les principals interferències de les actuacions a realitzar amb el
funcionament del centre escolars, indicant les mesures a adoptar, a càrrec de
l’adjudicatari, que ajudin a reduir-les. Es consideraran fins a 3 propostes amb una
puntuació màxima de 2 punt per a cadascuna. Es valorarà la idoneïtat de les
propostes tenint en compte la naturalesa dels edificis objecte del contracte i dels seus
usuaris. Fins a 6 punts

3. Proposta de les mesures de millora de la gestió mediambiental per a reduir l’impacte
de les actuacions. Es consideraran fins a 3 propostes amb una puntuació màxima de
2 punt per a cadascuna Es valorarà la conveniència i la seva eficàcia dins de la
naturalesa de les accions realitzades en l’execució del contracte. Fins a 6 punts.
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4. Descripció del sistema post-venta de l’empresa i la seva organització en relació al
contracte, per la atenció en la resolució d’incidències que es puguin produir durant els
períodes de garantia legalment establerts. Es valorarà sistema d’atenció al client,
estructura especifica, els procediments i mitjans establerts i els temps de resposta. Fins a
6 punts

(a) Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneïtzades, abans de ser

puntuades.
(b) Es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable i per tant seran excloses de la

licitació, les que obtinguin una puntuació inferior a 10 punts.
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SOBRE C:
ELS CRITERIS VINCULANTS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA (fins a 70 punts) i que serviran de base per a l’adjudicació del
contracte són els següents:
1. Per l’oferta econòmica, fins a 65 punts
1.-En base a les fórmules següents es calcularà la puntuació provisional obtinguda
(P) aplicant la fórmula que li correspon conforme a cadascun dels trams i en
relació a la baixa. Els respectius trams estan definits més avall:

1) Baixa Oferta x

P=

62
BaixaMitjana

2) 62 + (Baixa Oferta – Baixa Mitjana) x

[0, Baixa Mitjana)

4
5

3) 64 + (Baixa Oferta – Baixa Mitjana + 3 ) x

[Baixa Mitjana, Baixa Mitjana +3]

1
5

> Baixa Mitjana + 3

2.-Un cop obtinguda la puntuació provisional s’aplicarà la següent fórmula, essent
que “P” és la puntuació provisional obtinguda anteriorment i “max (P)” és la
puntuació provisional resultant de l’oferta més baixa i resultant de la respectiva
fórmula que li correspon conforme a cadascun dels trams.

P
P´= 65 x ( max(P ) )
En l’aplicació de les fórmules descrites anteriorment, es farà la valoració en base
als següents criteris:
-

Es calcularà el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitació.
Es calcularà la mitjana aritmètica dels esmentats percentatges.
La baixa més alta obtindrà 65 punts i conforme el resultat de la fórmula
descrita anteriorment.
Els trams que corresponen a cadascuna de les fórmules són les següents:
 Tram 1: Ofertes compreses entre el 0% (sense baixa) i la baixa mitjana.
 Tram 2: Ofertes compreses entre la baixa mitjana (aquesta inclosa) i la
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baixa mitjana més 3 punts percentuals.
 Tram 3: Ofertes superiors a la baixa mitjana més 3 punts percentuals.
Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries.
Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la mitjana M de les ofertes es
calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més
cares, sens perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.
S’apreciarà que una oferta té valors anormals o desproporcionats, quan el seu
percentatge de baixa respecte al pressupost de licitació sigui superior a la mitjana
de les baixes en 3 punts percentuals.
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és inferior a cinc (< 5), no seran
d’aplicació els criteris per apreciar la presumpta anormalitat o desproporció.

2. Millora del termini de garantia: (fins a 5 punts)
Per a cada semestre (fins a un màxim de 2 semestres) d’ampliació de garantia,
2,5 punts.

PUNTUACIÓ TOTAL: De 0 a 100 punts.
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ANNEX NÚM. 6
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
En/Na ....................................................................................................., major d’edat, amb
domicili
a
la
ciutat
de
........................................
carrer............................................................ núm. ....................., amb DNI núm.
.........................
en
(nom
propi
o
en
representació
de
l'empresa
......................................................... amb NIF ..............................), assabentat de les
condicions
i
requisits
per
a
concórrer
al
procediment
nº
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, es troba en situació d'acudir com a
licitador a l'esmentat procediment.
Amb aquesta finalitat fa constar que coneix el projecte complet i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que serveixen de base a la convocatòria, que accepta
incondicionalment les seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de
les condicions exigides per contractar amb l'Administració i es compromet, en nom (propi
o de l’empresa que representa), a prendre al seu càrrec l’execució total de la prestació
amb la següent oferta:

-IMPORT OFERTA (abans d’IVA): .....................EUROS
-IVA OFERTA:........................ ............................EUROS
___________________________________________
IMPORT TOTAL (IVA INCLÒS): ....................... EUROS

Millora del termini de garantia:
S’ofereix d’ampliació del termini garantia en......................SEMESTRES

Termini de validesa de la oferta............................4 mesos
(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un
import i/o termini superior al de licitació)

Data i signatura del sol·licitant
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ANNEX NÚM. 7

Barcelona, ……… de ……………de…………..

Senyors,
El sotasignant ………………………., certifica:


Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Clàusules Administratives Particulars
reguladors d’aquesta licitació per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del
Licitador no han estat modificades respecte a les que tenen al seu poder,
presentades en data.........per tal de participar en el procediment......



Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que Vostès ja tenen al seu
poder, presentada en data......per tal de participar en el procediment.....



Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de la
proposició no han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder,
presentades en data......per tal de participar en el procediment....

I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 8
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Senyors,
El sotasignant ………………………., declara:

1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 49 del
LCSP.
2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.
3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de
Catalunya.
4.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Tributària del
Ministeri d’Hisenda.
5.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
6.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent
del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
7.- Que el licitador accepta que la documentació esmentada en el present plec té caràcter
contractual.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 9

Registre d’Entrada

Justificant Presentació de Documentació
Dades de l’empresa/professional
Nom i cognoms de/la representant/raó social de l’empresa

NIF

Adreça

Codi Postal

Població

Telèfons de contacte / e-mail

Dades de la persona que presenta la documentació
Nom i cognoms de/la representant/raó social de l’empresa

NIF

Telèfons de contacte / e-mail

Convocatòria
Objecte del/s contracte/s

Procediment núm.

Presentació
Nombre de sobres que es presenten
Sol·licitud
Petició

Signatura
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ANNEX NÚM.10
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA DESIGNACIÓ D’UNA ADREÇA DE
CORREU ELECTRÒNIC COM A MITJÀ PREFERENT PER REBRE TOTES LES
NOTIFICACIONS

El sotasignant, amb DNI ______, actuant en nom propi/en i representació de la societat
_____________, amb CIF ________ , actuant en la seva condició de
__________………………………., assabentat de l’anunci publicat al
.................................... i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació
dels serveis de “....................................”,
MANIFESTA:
Que en relació a la licitació de ______________ i d’acord amb la pràctica de les
notificacions que es deriven de la mateixa, en compliment del que estableix l’article 28 de
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics,
designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades notificacions l’adreça de correu
electrònic:
_________
Declara, així mateix, que aquesta adreça de correu electrònic permet acreditar la data i
hora en que es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de la
notificació, així com l’accés al seu contingut, moment a partir del qual la notificació
s’entendrà practicada a tots els efectes legals
Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades pel CEB pels mitjans identificats
tindran tots els efectes propis de la notificació previstos al text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
I als efectes oportuns, se signa la present, a …… de ……………….. de ………
Signatura
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