Mitjançant resolució d’alcaldia número 2020-0003 de data 7 de gener de 2020, s’han els plecs
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que regiran el contracte
d’obres de millora energètica i de l’accessibilitat de l’Ajuntament de la Sénia.
A. Objecte del contracte
A1. Descripció: És objecte del present Plec la contractació de l’execució de les obres de millora
de l’eficiència energètica i accessibilitat de l’edifici de l’Ajuntament de la Sénia, d’acord amb els
projectes d’obra corresponents.
El contracte té la qualificació d’obra, a l’empara de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(d’ara en endavant, LCSP).
A2. Lots: D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte del contracte es divideix en els
següents:
Lot 1:
Execució de les obres del Projecte de millora de l’eficiència energètica de l’edifici de
l’Ajuntament de la Sénia, en concret la rehabilitació de la envolvent tèrmica de l’Ajuntament.
L’objecte del contracte és reformar íntegrament l'envoltant de la façana de l'accés (part nova)
que dona al carrer Tortosa, es tracta de la façana més exposada a el sol de ponent i dels vents
dominants. Comprèn una gran lluerna que conjuntament amb la coberta immediata, seran
substituïts per ser un dels elements que confereixen a l'edifici un punt molt feble per a un
funcionament eficient de l'edifici.
La licitació d’aquest lot, s’emmarca dins del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible
període 2014-2020, Objectiu Específic OE 431. Eficiència energètica a l’edificació i a les
infraestructures i serveis Públics, Mesura 01. Rehabilitació energètica de la envolvent tèrmica dels
edificis i dependències municipals existents, amb el cofinançament del 50% pel Programa
Operatiu.
Lot 2:
Execució de les obres del Projecte de millora de l’accessibilitat de l’Ajuntament de la Sénia.
Es tracta d'una obra per millorar de l'accessibilitat a l'edifici municipal, remodelant parcialment
part de façana del carrer de Tortosa permetent la instal·lació d'un ascensor que comunicarà les
dos plantes i adequant uns espais per a uns nous serveis higiènics adaptats.
A3. Codi CPV:
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ANUNCI DE LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A L’EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE MILLORA ENERGÈTICA I DE L’ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE LA
SÉNIA

Lot 1:
45200000-9
45262800-9
45421100-5
45261410-1
45443000-4

Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Trabajos de ampliación de edificios
Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos
Trabajos de aislamiento para tejados
Trabajos de fachada

Lot 2:
45200000-9
45262800-9
45313100-5
45215500-2

Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Trabajos de ampliación de edificios
Instalación de ascensores
Aseos públicos

A4. Nom del projecte, autor i data d’aprovació:
Lot 1: “Projecte d’execució millora eficiència energètica edifici de l’Ajuntament”
Arquitectes: Liberto Jornet, Inés Sanz
Data aprovació defnitiva: 8 de setembre de 2019.
Lot 2: “Projecte millora accessibilitat Ajuntament”
Arquitectes: Liberto Jornet, Inés Sanz
Data aprovació definitiva: 13 de setembre de 2019.
B. Dades econòmiques

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: D’acord amb l’article 101 de la
LCSP, el valor estimat del contracte s’ha determinat calculant l’import total dels dos lots, sense
incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les estimacions. En el càlcul es té en
compte, a més dels costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres
costos que es derivin de l’execució material dels serveis, les despeses generals d’estructura i el
benefici industrial. Així mateix, es té en compte qualsevol forma d’opció eventual.
VEC: 112.883,40 euros (més l’IVA).
B3. Pressupost base de licitació:
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre de preus
unitaris, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i
IVA) es troba en els projectes tècnics aprovats:
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B1. Determinació del preu: D'acord amb l'article 102 de la LCSP, el preu establert en els
projectes es determina atenent al preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost
base de licitació.

Codi Validació: H53H2DY2ERDHELG3JYZ9Y5NFF | Verificació: https://lasenia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 14

Lot 1:

Lot 2:

A tots els efectes s’entendrà que el pressupost aprovat per l’Ajuntament de la Sénia comprèn
totes les despeses directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per a la normal
execució de l’obra contractada, les taxes per la prestació dels treballs d’inspecció i direcció de
les obres i qualsevol altra despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, i tota
classe d’impostos i llicències municipals, provincials, autonòmiques i estatals.
C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostaria: D’acord amb la Disposició addicional tercera de la LCSP
l’adjudicació es sotmet a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que
hagin de finançar el contracte.
LOT 1: Envolvent – Partida pressupostaria: 920.632.32
LOT 2: Ascensor – Partida pressupostaria: 920.633.06
El 50% de l’objecte del contracte del Lot 1 és cofinançat pel Programa Operatiu FEDER de
creixement sostenible període 2014-2020, Objectiu Específic OE 431. Eficiència energètica a
l’edificació i a les infraestructures i serveis Públics, Mesura 01. Rehabilitació energètica de la
envolvent tèrmica dels edificis i dependències municipals existents.
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Aquest pressupost pot ser millorat a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà una oferta
que superi el pressupost base de licitació, d’acord amb el que preveu l’article 84 del RD
1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

C2. Expedient d’abast pluriennal: No
D. Termini d’execució del contracte
D1. Termini: El termini d’execució del contracte (de cada lot) és de TRES MESOS, contats a
partir de la data de la signatura de l’acta de replanteig, d’acord amb l’article 237 LCSP. El
contractista estarà obligat al compliment del termini total fixat per a la realització del contracte,
així com dels terminis parcials que, si s’escau, s’haguessin establert.
D2. Possibilitat de prorrogues: No.
E. Variants
No s’admeten variants per a cap dels dos lots.
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació: Ordinària
F2. Procediment d’adjudicació: El procediment per contractar serà obert amb caràcter no
harmonitzat, a l’empara de l’article 20, 131, 156 i 158 de la LCSP, amb varis criteris
d’adjudicació. En aquest procediment es pot presentar qualsevol empresa interessada que
reuneixi els requisits de solvència i capacitat.
F3. Presentació d’ofertes: La presentació de les ofertes serà mitjançant l’eina de Sobre Digital.
F4. Òrgan de contractació: Alcalde de l’Ajuntament de la Sénia, d’acord amb la Disposició
addicional Segona de la LCSP.

G1. Aptitud i capacitat: Per als dos lots les empreses han de complir el que estableix la clàusula
novena d’aquest plec de clàusules.
G2. Solvència econòmica i financera:
La justificació de la solvència econòmica i financera, per a cada lot, s’haurà d’acreditar amb
l’aportació dels següents mitjans:
a) Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari haurà de ser almenys una vegada i
mitja el valor estimat del contracte (lot 1: 106.314,60€), (lot 2: 63.010,50€).
El volum anual de negocis de la persona licitadora o candidat/a s’ha d’acreditar per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari/a està inscrit/a en
el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit/a.
Els/les empresaris/es individuals no inscrits/es en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
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G. Solvència i classificació empresarial

G.3 Solvència tècnica:
La justificació de la solvència tècnica o professional, per a cada lot, s’haurà d’acreditar amb
l’aportació dels següents mitjans:
a) Relació de les obres executades en el curs dels darrers cinc (5) anys, corresponents al
mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte. El requisit mínim serà que
l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor
estimat del contracte (lot 1: 49.613,48€), (lot 2: 29.404,90€).
Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits
o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.

G4. Classificació empresarial: Per als contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior
a 500.000 euros no és exigible la classificació de/la l’empresari/a. Aquest/a pot acreditar la seva
solvència indistintament mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació i
categoria de classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits
específics de solvència que s’exigeix en aquest plec.
En el cas d’optar per l’acreditació mitjançant la classificació, aquesta serà la següent:
Lot 1:
Classificació anterior a l’entrada en vigorClassificació posterior a l’entrada en vigor
del
RD
773/2015
(vàlida
finsdel RD 773/2015:
l’1/01/2021,d’acord amb el Reial Decret
716/2019):
Grup: C

Grup: C

Subgrup: 4,7,8,9

Subgrup: 4,7,8,9

Categoria: A

Categoria: 1
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Quan la persona contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, en cas de no disposar d’experiència, la seva solvència
tècnica s'acreditarà per aportació de declaració signada tot indicant la maquinària, material i
equip tècnic del que es disposarà per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la
documentació acreditativa pertinent quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de
contractació. Així mateix es presentarà una relació nominal i professional del Cap d’obra, amb
breu descripció de relació de treballs realitzats, funcions, import, duració i destinataris. La
maquinaria, material i equip tècnic mínim necessari serà tot aquell descrit en el projecte o, en
cas que manques alguna especificació al projecte, tot aquell necessari per a complir amb els
treballs descrits en el mateix.

Lot 2:
Classificació anterior a l’entrada en vigorClassificació posterior a l’entrada en vigor
del
RD
773/2015
(vàlida
finsdel RD 773/2015:
l’1/01/2021,d’acord amb el Reial Decret
716/2019):
Grup: C

Grup: C

Subgrup: 2,3,4 i 6

Subgrup: 2,3,4 i 6

Categoria: A

Categoria: 1

G5. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
No s’exigeixen.
H. Criteris d’adjudicació
H.1 Lot 1:
Ponderació/puntuació:
1. Oferta econòmica
2. Ampliació garantia
3. Millores tècniques
PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA

Fins a 30 punts
Fins a 8 punts
Fins a 62 punts
100 punts

Per obtenir la puntuació, es procedirà a avaluar l’oferta presentada de manera que a l’oferta
més econòmica, quan no sigui anormalment baixa, se li assignarà la màxima puntuació (30
punts), i les demès ofertes seran puntuades proporcionalment en base a l’oferta més
econòmica.
Si un o més licitadors excedeixen en l’oferta econòmica el preu màxim, que serà el del
pressupost de licitació, l’oferta econòmica no serà puntuada. El preu total i màxim (IVA inclòs)
que el licitador pot oferir és de 85.760,44.
La fórmula de valoració i puntuació és la següent:

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
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1. Oferta econòmica

M = Factor de Modulació = 3

2. Ampliació del termini de garantia
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la major
ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PX i) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta
major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P
No es prendran en consideració les ampliacions de terminis iguals o inferiors a 12 mesos enters
des de la recepció de l’obra. És a dir, el termini mínim a partir del qual es valorarà l’ampliació de
la garantia seran 13 mesos a comptar de l’acta de recepció de l’obra i fins a un màxim de 120
mesos addicionals.
3. Millores tècniques
Es valorarà la millora de la qualitat en els materials d’execució de l’obra respecte els detallats
en els plecs de prescripcions tècniques (projecte), en relació a les partides i millores admeses
que s’especifiquen a continuació, sense que aquesta millora pugui suposar un increment del
preu per al promotor ni un minvament en les característiques i atributs del projecte.
Partida del
projecte

Valoració de preu
estimada

Millora 1: Augment del gruix
d’aïllament de polietilè extorsionat
màxim de 2.200
(XPS) de la façana ventilada. InclouE7C266B4
(PEM sense IVA)
l’adaptació dels perfils al gruix
proposat.

euros

Puntuació

2 punts per cm de més
d’aïllament, fins a un màxim
de 15 punts

Millora 2: Augment del gruix del vidre
projectat per al mur cortina, per un EAF1NEM màxim de 800 euros (PEM0,5 punts per metre quadrat,
vidre de característiques coolite3000
sense IVA)
fins un màxim de 5 punts
8/20/5+5.
Millora 3: Millora a les finestres de la
planta primera, consistents enEAF13691
augment del gruix de la càmera d’aire0
imàxim de 2.300
i/o vidres. En projecte constenEAF136C1 (PEM sense IVA).
finestres amb vidre 4/16/5 de baixa0
emissivitat i control solar.

Augment de la càmera
d’aire: 1 punt cada 5
finestres, fins un màxim de
euros13 punts.
Augment del gruix del vidre:
1 punt cada 5 finestres, fins
un màxim de 13 punts

Millora 4: millora del gruix deE545P336 màxim de 250 euros (PEM1 punt per cm de més
l’aïllament de la coberta sandwich del
sense IVA).
d’aïllament, fins a un màxim
lluernari. En projecte consten 6 cm.
de 3 punts
Inclou l’adaptació de la coberta
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Concepte

sandwich al gruix proposat.
Millora 5: Millora acústica del
revestiment de cel-ras projectat,
màxim de 1.000
E844101A
degudament
justificada.
Partida
(PEM sense IVA).
considerada en la millora

euros

1 punt per cada 5 metres
quadrats, fins un màxim de
10 punts

Millora 6: Augment del gruix
d’aïllament de llana de roca a les
1 punts per cm de més
parts massisses de lluernari. En
màxim de 250 euros (PEM
E7C9H501
d’aïllament, fins a un màxim
projecte consten 4 cm de gruix.
sense IVA)
de 3 punts
Inclou l’adaptació dels perfils al gruix
proposat

Les propostes aniran degudament quantificades i amb la corresponent justificació de preus
segons les partides del pressupost en base al Pressupost d’Execució Material.
S’inclourà el certificat de les característiques de qualitat o bé una fitxa de les característiques
del material.
H.2 Lot 2:
Ponderació/puntuació:

1. Oferta econòmica
2. Ampliació garantia
3. Millores tècniques
PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA

Fins a 50 punts
Fins a 20 punts
Fins a 30 punts
100 punts

Per obtenir la puntuació, es procedirà a avaluar l’oferta presentada de manera que a l’oferta
més econòmica, quan no sigui anormalment baixa, se li assignarà la màxima puntuació (50
punts), i les demès ofertes seran puntuades proporcionalment en base a l’oferta més
econòmica. Si un/a o més licitadors/es excedeixen en alguna oferta econòmica el preu màxim,
que serà el del pressupost de licitació, l’oferta econòmica no serà puntuada. El preu total i
màxim (IVA inclòs) que el licitador pot oferir és de 50.828,47 euros.
La fórmula de valoració i puntuació és la següent:

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
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1. Oferta econòmica

IL = Import de Licitació
M = Factor de Modulació = 3

2. Ampliació del termini de garantia
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la major
ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PX i) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta
major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P
No es prendran en consideració les ampliacions de terminis iguals o inferiors a 12 mesos enters
addicionals des de la recepció de l’obra. És a dir, el termini mínim a partir del qual es valorarà
l’ampliació de la garantia seran 13 mesos a comptar de l’acta de recepció de l’obra i fins a un
màxim de 120 mesos addicionals.
3. Millores tècniques
Es valorarà la millora de la qualitat en els materials d’execució de l’obra respecte els detallats
en els plecs de prescripcions tècniques, en relació a les partides i millores admeses que
s’especifiquen a continuació, sense que aquesta millora pugui suposar un increment del preu
per al promotor ni un minvament en les característiques i atributs del projecte.
Partida del
projecte

Valoració de preu estimada

Puntuació

*Millora 1: Millora de l’aïllament
acústic dels tancaments interiors i
exterior del projecte degudament E612B51K,
justificats
mitjançant
certificat. E614HSAK,
D’acord amb els mínims establerts E614M711.
determinats al projecte executiu i el
DB-HR del CTE.

màxim de 300 € (PEM sense IVA)

20 punts

**Millora 2: Substituir els downlight
led projectats per panells led de 60 D28AK204
x 60cm.

màxim de 150 € (PEM sense IVA)

10 punts

* Es justificarà presentant les fitxes tècniques i de característiques de l’element ceràmic
proposat en la millora. Així mateix també es justificarà la millora de l’aïllament acústic proposat
respecte l’inicialment projectat.
**S’inclourà el certificat de les característiques de qualitat o bé una fitxa de les característiques
del material.
Valoració
En la millora 1 que no s’hagi d’assumir al complet (dependrà de la millora de l’aïllament acústic
dels tancaments que es proposi), es valoraran en relació a les partides i les millores admeses
per a cada partida, assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la
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Concepte

proporció màxima de millora de la qualitat en els materials en relació al pressupost de licitació
(XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PX i) d’acord amb la seva
proporció respecte la proposta major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P
La millora 2 s’haurà d’assumir en la seva totalitat per tal de ser puntuada.
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
I1. D’acord amb l’article 149 de la LCSP, quan s’utilitzin una pluralitat de criteris d’adjudicació,
s’han d’establir paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en que una
oferta es consideri anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt.
I2. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos
criteris següents:
1.Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2.Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
(criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el
criteri següent:

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi
un dels dos criteris següents:
1.Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:
1.1 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes
les puntuacions.
2.Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de
criteris avaluables de forma automàtica:
2.1 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de
les puntuacions que no han estat excloses.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
L’establerta als plecs.
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1.Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la puntuació
total més baixa.

K. Garantia provisional
Per aquest contracte, tant del lot 1 com del lot 2, no s’exigirà la constitució de garantia
provisional.
L. Garantia definitiva
El/la licitador/a que presenti la millor oferta, de conformitat amb el que disposa l’article 145 de la
LCSP, ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 100 (5%)
del preu final ofert per aquell lot, exclòs l’impost sobre el valor afegit.
M. Condicions especials d’execució
M.1 Les dues condicions especials d’execució d’obligat compliment són les següents:
a) Les relacionades amb la subvenció dins del PO FEDER 2014-2020. L’empresa adjudicatària
del Lot 1 té l'obligació d'incorporar l'emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER en totes
les actuacions de difusió i publicitat de l'actuació objecte de subvenció. Article 115.2 del Reglament
(UE) 1303/2013 i en l'apartat 2.2 de l'annex XII.
b) El treballs simultanis dels contractistes dels dos lots sobre la mateixa obra requerirà
coordinació per no elevar el risc de seguretat i de bona execució. Caldrà que es redactin plans
de seguretat independents per part dels adjudicataris de cada lot, contemplant necessàriament
la simultaneïtat i coordinació dels treballs amb els de l’altre lot.
M.2 D’acord amb l’article 202.2 LCSP, s’estableix l’obligació del compliment (per a cada lot) de
la condició especial d’execució mediambiental següent:

L’acreditació del seu compliment es durà a terme amb el certificat del centre de gestió de
residus autoritzat, del punt net o una declaració responsable signada acreditant el seu dipòsit
en els contenidors corresponents.
M.3 D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre s’estableix com a
obligacions contractuals obligatòries totes les condicions especials d’execució següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública.
d) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a
l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
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Realitzar una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte, (petris,
obra de fàbrica i formigó, metalls, fustes, plàstics, vidre, productes potencialment perillosos,
altres no perillosos). Així mateix haurà de retirar els embalatges i envasos buits, per a
depositar-los en els contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt net u altre sistema
de gestió de residus autoritzat.

e) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte en interès propi.
f) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la voluntat
d’incidir en un procediment contractual.
g) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de
lliure concurrència.
h) 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.
i) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament
o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
j) 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.
k) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes als apartats anteriors per part dels
licitadors o contractistes s’han previst en aquest plec com a infracció greu amb una penalització
del 5% del preu del contracte, IVA exclòs, sens perjudici d’aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent. El total de les quanties no podrà superar el 50
per cent del preu del contracte.
N. Modificació del contracte prevista
No es preveuen modificacions del contracte per cap dels dos lots.
O. Cessió del contracte
D’acord amb la LCSP i la clàusula 34.2 d’aquest PCAP.
P. Subcontractació
Fins a un màxim del 50% per a cada un dels Lots.
Q. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus per cap dels dos lots.
R. Termini de garantia
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l) Complir amb el conveni col·lectiu sectorial i territorial aplicable.

S’estableix un termini de garantia d’un any a partir de l’acta de recepció de les obres de cada un
dels lots, a l’empara del disposat en l'article 243.3 de la LCSP.
Aquest termini és susceptible de ser millorat en l’oferta presentada per l’empresa licitadora.
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No procedeix per aquest contracte.
T. Programa de treball
Per al Lot 1 el programa de treball serà el que estableix l’apartat “ME.4 Diagrama de temps
(Gantt)” del projecte corresponent.
Per al lot 2 el programa de treball serà el que estableix l’apartat “ME.4 Diagrama de temps
(Gantt)” del projecte corresponent.
U. Memòria final
La memòria final ha de tenir el contingut establert a l’article 49 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol,
de l’obra pública.
V. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
Departament d’obres i urbanisme de l’Ajuntament de la Sénia.
L’alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballer
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(Signatura electrònica i data al marge)

