Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES AL CONTRACTE
DE LES OBRES D’EXECUCIÓ, D’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL SERVEI I DE L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE L’EDIFICI DE SERVEIS DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
1.1.1 L’objecte d’aquest contracte és l’execució i l’adequació i millora del servei i de l’eficiència
energètica de l’edifici de serveis del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
El projecte bàsic redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell va ser
aprovat inicialment pel Ple de l’entitat en sessió ordinària realitzada el dia 8 de març de 2021,
havent quedat aprovat definitivament per no haver- se presentat al.legacions dins del termini
d’exposició pública.
Amb aquest projecte es pretén reformar l’edifici de serveis per millorar-ne la funcionalitat i la seva
eficiència energètica.
- Respecte la funcionalitat:
L’entitat té la necessitat de millorar els espais que actualment no reuneixen les millors condicions
per tal de realitzar de manera adient l’atenció dels usuaris dels diferents serveis.
A la planta baixa, en la zona d’accés a l’edifici, s’haurá de realizar una sèrie d’enderrocs interiors
per tal d’habilitar un espai més diàfan i funcional que permeti l’entrada de llum natural a totes les
dependències d’atenció al ciutadà, així com a la sala d’espera i la recepció. Això s’aconsegueix
gràcies a la col·locació de mampares de fusta i vidre, que permeten la connexió visual dels
espais, així com l’entrada de llum. Es realitzaran també nous revestiments i acabats en aquesta
zona, tan del paviment com dels fals sostre, per tal d’adequar i uniformitzar l’espai resultant, i
s’adequaran les instal·lacions d’enllumenat, climatització, connexions elèctriques i dades per tal
d’adequar els nous llocs de treball.
Pel que fa al cancell d’accés, aquest es substituirà per una porta corredera automàtica de vidre,
i fixes de vidre, per tal de garantitzar el seu tancament i millorar el confort tèrmic de l’espai de
recepció.
Pel que fa a la planta primera, s’haurá de dividir un despatx en dos espais diferenciats, aprofitant
el màxim les instal·lacions existents i adequant-les als nous requeriments.
A la planta segona s’unificaran dos despatxos, ja que actualment un d’ells no disposa de
ventilació i llum natural. L’espai resultant será més gran i reunirà les condicions adequades per
poder treballar-hi entre tres i quatre persones amb millors condicions que les actuals.
Per altra banda, la zona on s’ubiquen els Serveis Tècnics i Medi Ambient, cal reorganitzar-la i
distribuir-la de nou per tal de fer nous despatxos i millorar l’ambient de treball, intentant aprofitar
al màxim la llum i ventilació natural.
- Respecte l’àmbit de l’eficiència energètica:
Es substituirà tot l’enllumenat antic per lluminàries de baix consum, tipus led en totes les
dependències. S’instal·laran plaques d’ACS per generar l’aigua calenta sanitària de manera
sostenible i s’instal·laran plaques fotovoltaiques a sobre de la teulada plana de l’edifici per
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fomentar-ne l’autoconsum i per convertir l’edifici públic del Consell Comarcal en autosuficient i
sostenible. Aquesta instal·lació de 19,8 kWp generarà 28.676 kWh per any d’electricitat neta, que
suposarà una forma de contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat amb el
respecte al medi ambient, gràcies a l’estalvi en les emissions a l’atmosfera d’agents contaminants
que es deriven de les fonts convencionals d’energia. El sistema proposat està format per 66
mòduls JA SOLAR JAM60S01 300/PR PERC monocristal·lins de 60 cèl·lules d'una potència
unitària de 300 W i amb una eficiència superior a 18.

1.1.2 Lots:
- LOT NUM. 1 (Contracte d’obra)→ OBRES DE REFORMA INTERIOR PER
L’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ.
El pressupost de l’obra civil a executar ascendeix a:
Pressupost d’execució material .....................................................................161.225,78 €
Despeses generals 13 % ................................................................................ 20.959,35 €
Benefici industrial 6 % ........................................................................................9.673,55 €
Subtotal ............................................................................................191.858,68 €
IVA 21 % .............................................................................................40.290,32 €
Pressupost d’execució per a contracta PEC ............................................232.149,00 €
- LOT NUM. 2 (Contracte d’obra) → INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
FOTOVOLTAIQUES I SUBSTITUCIÓ DE LA PLACA SOLAR TERMICA
El pressupost de l’obra civil a executar en el lot 2, ascendeix a:
Pressupost d’execució material......................................................................24.003,72 €
Despeses generals 13 %..................................................................................3.120,48 €
Benefici industrial 6 %......................................................................................1.440,22 €
Subtotal..............................................................................................28.564,42 €
IVA 21 %...............................................................................................5.998,53 €
Pressupost d’execució per a contracta PEC...............................................34.562,95 €

Els licitadors podran presentar la seva oferta als lots que considerin, sense cap
condicionant.
El codi CPV corresponent a cada lot és el següent:
LOT 1. OBRES DE REFORMA INTERIOR PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ
-

Codi CPV: 45213150-9 Treballs de construcció d’edificis d’oficines

LOT 2. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES I SUBSTITUCIÓ DE LA
PLACA SOLAR TÈRMICA
-

Codi CPV: 45261215-4 Revestiment de cobertes amb plaques solars

Página 5 | 31

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell ofereix serveis als ajuntaments i ciutadans de la comarca
del Pla d’Urgell, els quals s’estructuren en 5 grans àrees:
− Àrea de Govern
− Àrea de d’Atenció a les Persones i Educació
− Àrea de Territori i Sostenibilitat
− Àrea de Serveis Generals
− Àrea de Desenvolupament econòmic local.
Alguns d’aquests serveis es troben amb mancança d’espais o amb espais sense la privacitat
d’atenció adequada. A demés, s’ha observat per part dels serveis tècnics de la corporació que
els usos actuals dels espais a modificar, no s’ajusten a les necessitats i usos previstos al projecte
original de l’edifici, així com la necessitat de millorar els espais ja que actualment no reuneixen
les millors condicions per l’atenció dels usuaris dels diferents serveis.
Les diferents mancances i necessitats que s’han detectat i que requereixen ser resoltes són:
− Necessitat d’insonorització d’espais, així com privacitat.
− Necessitat d’un millor confort general en les instal·lacions.
− Necessitat de llum directa a un dels espais d’atenció.
− Necessitat de sales de reunions.
− Necessitat d’espais d’atenció individualitzada.

1.3) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació dels DOS lots és de DOS CENTS SEIXANTA-SIS MIL SETCENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS, IVA inclòs (266.711,95€).
El pressupost de licitació per a cada lot es desglossa de forma següent:
Lot
Lot 1
Lot 2
PRESSUPOST
LICITACIÓ TOTAL

Pressupost base de
licitació
191.858,68 €
28.564,42 €
220.423,10€

IVA (21%)
40.290,32 €
5.998,53 €
46.288,85€

Pressupost de
licitació, IVA inclòs
232.149,00 €
34.562,95 €
266.711,95 €

El pressupost es desglossa de la manera següent:
El pressupost de l’obra civil a executar en el lot 1, ascendeix a:
Pressupost d’execució material .....................................................................161.225,78 €
Despeses generals 13 % ................................................................................ 20.959,35 €
Benefici industrial 6 % ........................................................................................9.673,55 €
Subtotal ............................................................................................191.858,68 €
IVA 21 % .............................................................................................40.290,32 €
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Pressupost d’execució per a contracta PEC ............................................232.149,00 €
El pressupost de l’obra civil a executar en el lot 2, ascendeix a:
Pressupost d’execució material......................................................................24.003,72 €
Despeses generals 13 %..................................................................................3.120,48 €
Benefici industrial 6 %......................................................................................1.440,22 €
Subtotal..............................................................................................28.564,42 €
IVA 21 %...............................................................................................5.998,53 €
Pressupost d’execució per a contracta PEC................................................34.562,95 €

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i
concordants LCSP.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent

1.4) Valor estimat:
El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat
(art. 101 i concordants de la LCSP), és de DOS-CENTS VINT MIL QUATRE-CENTS VINT-ITRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS (220.423,10€) IVA exclòs, atès que no es preveuen
possibles pròrrogues ni modificacions.
A tots els efectes, s’entendrà que el preu del contracte comprendrà tant la realització de l’objecte
contractual com els tributs de tota índole que graven els diversos conceptes, a excepció de l’IVA.
En cap supòsit, aquests tributs podran ser repercutits de manera independent.
El valor estimat del contracte ( IVA exclòs), es desglossa de la següent forma:
LOT 1. OBRES DE REFORMA INTERIOR PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ:
-

191.858,68 € ( IVA exclòs)

LOT 2. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES I SUBSTITUCIÓ DE LA
PLACA SOLAR TÈRMICA
-

28.564,42 € ( IVA exclòs)

1.5) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació per l’anualitat 2021, es farà efectiva amb càrrec a la
partida 1 9200162300 01

1.6) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
Página 7 | 31

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

LOT 1. OBRES DE REFORMA INTERIOR PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ
• El termini d’execució de l’obra és de 3 mesos

LOT 2. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES I SUBSTITUCIÓ DE LA
PLACA SOLAR TÈRMICA
• El termini d’execució de l’obra és d’un mes.

Quant a la pròrroga:
El contracte no serà prorrogable.

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada,
es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat, d’acord amb l’art. 159 de la LCSP.

1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a
través de l’adreça següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell

1.9) Aptitud per contractar
1.9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la
LCSP.
2. No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP;
3. Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 1.10 d’aquest plec.
4. Tots els licitadors tal com s’estableix a l’art. 159.4 a) de la LCSP han d’estar inscrits en el
Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades del sector públic i quan procedeixi
de conformitat amb l’establert a l’apartat 2 de l’article 96 en el registre oficial de la corresponent
comunitat autònoma.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció
del contracte.
5. Estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, si s’escau, i en cas contrari, declaració
responsable de no estar-hi subjectes.
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6. Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya,
així com amb les de la Seguretat Social.
7. Que el contractista s’obligui a contractar o disposi del personal necessari per a executar les
obres.
8. Disposar, o compromís de concertar, cas de resultar adjudicatari, d’una pòlissa de
responsabilitat civil que cobreixi la responsabilitat dels riscos (danys i perjudicis directes o
indirectes) ocasionats per l’execució de l’obra.
1.9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document
de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva
activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de
l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació
del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en
els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la
Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili
de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el
registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en
el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.
1.9.3.- També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar
una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia
significativa.
1.9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments
En relació amb el LOT 1 ( OBRES DE REFORMA INTERIOR PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA
DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ):
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El licitador haurà de complir les condicions següents per tal d’acreditar la seva solvència
econòmica/ financera i tècnica/professional per a l’execució de l’obra objecte de la present
licitació:
◼ Disposar de la solvència següent:

a) Solvència econòmica i financera:
•

-

Mitjans:
Volum anual de negocis per import igual o superior al 50% del valor estimat del lot en
qüestió, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos.

•

Acreditació documental:
Declaració de l’empresari indicant el volum anual de negocis global de l’empresa.
Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitador proposat com
adjudicatari haurà d’aportar els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en cas contrari, pels
comptes anuals dipositats en el registre oficial on hagués d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil o degudament compulsats.

b) Solvència professional o tècnica:
•

Mitjans:

-Relació de les obres executades en el curs dels últims 5 anys avalada per certificats de
bona execució, que hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres.
-Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no integrats a
l’empresa dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l’òrgan de contractació.

En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una antiguitat
inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:
-Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no integrats a
l’empresa dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l’òrgan de contractació.

c) Classificació empresarial:
D’acord amb l’article 77.1 a) de la LCSP, per a la presentació de proposicions no caldrà que les
empreses estiguin classificades. En cas d’estar degudament classificades, l’empresari podrà
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el
compliment dels requisits de solvència exigits a l’anunci de licitació i detallats als plecs de
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clàusules administratives. A tal efecte, es podrà acreditar la solvència amb la classificació
empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es detalla:

LOT 1. OBRES DE REFORMA INTERIOR PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS AL CIUTADÀ
CATEGORIA 2, GRUP C, SUBGRUP 1- 9
d) Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials
suficients per a l’execució de les obres objecte del contracte.
El contractista haurà d’adscriure el mitjans personals i materials suficients per tal de poder
executar les obres objecte del contracte. D’aquesta circumstància se n’haurà de declarar el
compliment mitjançant el model de declaració responsable previst a l’annex 1 d’aquest plec de
clàusules. L’empresa que resulti adjudicatària haurà de presentar la documentació acreditativa
de què disposa d’aquests mitjans abans de procedir a l’adjudicació del contracte, d’acord amb el
que disposa la clàusula 1.17 d’aquest plec.
L’incompliment d’aquesta adscripció implicarà la imposició de penalitats d’acord amb l’article
192.2 de la LCSP, i en els termes previstos a la clàusula 2.6 d’aquest plec.

En relació amb el LOT 2 ( INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES I SUBSTITUCIÓ

DE LA PLACA SOLAR TÈRMICA):
El licitador haurà de complir les condicions següents per tal d’acreditar la seva solvència
econòmica/ financera i tècnica/professional per a l’execució de l’obra objecte de la present
licitació:
◼ Disposar de la solvència següent:

a) Solvència econòmica i financera:
•

-

Mitjans:
Volum anual de negocis per import igual o superior al 50% del valor estimat del lot en
qüestió, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos.

•

Acreditació documental:
Declaració de l’empresari indicant el volum anual de negocis global de l’empresa.
Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitador proposat com
adjudicatari haurà d’aportar els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en cas contrari, pels
comptes anuals dipositats en el registre oficial on hagués d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil o degudament compulsats.

b) Solvència professional o tècnica:
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•

Mitjans:

-Relació de les obres executades en el curs dels últims 5 anys avalada per certificats de
bona execució, que hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres.
-Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no integrats a
l’empresa dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l’òrgan de contractació.

En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una antiguitat
inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:
-Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no integrats a
l’empresa dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l’òrgan de contractació.

c) Classificació empresarial:
D’acord amb l’article 77.1 a) de la LCSP, per a la presentació de proposicions no caldrà que les
empreses estiguin classificades. En cas d’estar degudament classificades, l’empresari podrà
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el
compliment dels requisits de solvència exigits a l’anunci de licitació i detallats als plecs de
clàusules administratives. A tal efecte, es podrà acreditar la solvència amb la classificació
empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es detalla:
CATEGORIA 1, GRUP C, SUBGRUP 1- 9

d) Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials
suficients per a l’execució de les obres objecte del contracte.
El contractista haurà d’adscriure el mitjans personals i materials suficients per tal de poder
executar les obres objecte del contracte. D’aquesta circumstància se n’haurà de declarar el
compliment mitjançant el model de declaració responsable previst a l’annex 1 d’aquest plec de
clàusules. L’empresa que resulti adjudicatària haurà de presentar la documentació acreditativa
de què disposa d’aquests mitjans abans de procedir a l’adjudicació del contracte, d’acord amb el
que disposa la clàusula 1.17 d’aquest plec.
L’incompliment d’aquesta adscripció implicarà la imposició de penalitats d’acord amb l’article
192.2 de la LCSP, i en els termes previstos a la clàusula 2.6 d’aquest plec.
1.11) Presentació de proposicions
1.11.1 Els licitadors podran presentar la seva oferta als lots que considerin, sense cap
condicionant.

Cada licitador podrà presentar una única oferta per Lot en el present procediment de
contractació.
1.11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en un sobre únic. En cas que les empreses licitadores vulguin presentar oferta en relació
als 2 lots, caldrà presentar el sobre únic per cada lot ( un sobre per cada lot). Les ofertes es
presentaran en el termini de 20 dies naturals comptats a partir del següent de la publicació de
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l’anunci de licitació al perfil del contractant mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a través
de l’anunci de licitació corresponent a aquesta convocatòria i que podeu trobar a l’adreça web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la seva Declaració
Responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés desxifrat de la
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
d’haver finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital
es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de
les empreses licitadores de la/lesparaula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés,
per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la
paraula clau.
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta
s’hagi presentat, ja no es podrá modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital
a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a
l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml
1.11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un
termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de
24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produïr cap modificació dels fitxers electrònics que
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic)
per tal de no variar-ne l’emprempta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
1.11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb
les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya.Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variarne l’emprempta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no
podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre
Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparació de les
empremptes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
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1.11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrónica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública.
El format del document electrònic admissible serà en pdf.
1.11.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
1.11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules i plec de prescripcions
tècniques, així com com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades
que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
1.11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb altres si ho ha fet individualment o figuren en més d’una unió temporal.
La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi
subscrit.

1.11.9 Contingut dels sobres
De conformitat amb l’article 159.4 d) de la LCSP, els licitadors hauran de presentar un únic sobre
en cada un dels lots que es presentin, i que contindrà la següent documentació:

CONTINGUT DEL SOBRE ÚNIC (DECLARACIÓ RESPONSABLE, OFERTA ECONÒMICA I
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA):
a) Declaració responsable (Annex 1):
Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable segons model que
s’adjunta com annex 1 a aquest plec.
La declaració responsable s’ha de presentar signada electrònicament per la persona
o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la
proposició.
b) Oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica d’acord amb la clàusula
1.12) (annex 2 i annex 3):
Les empreses licitadores la presentaran d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 2
a aquest plec en relació amb el lot 1, i d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 3 a
aquest plec en relació amb el lot 2.
L’oferta s’ha de presentar signada electrònicament per la persona o les persones que
tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut,
amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté
les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
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Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores. La
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones
signants de la declaració responsable.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels
documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta
còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en
cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos
documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina
de Sobre.
1.12) Criteris d’adjudicació
Per garantir l’adjudicació a la millor oferta tant des del punt de vista econòmic com tècnic es
consideren adients els següents criteris de valoració. En relació amb el lot 1 la oferta económica
es preveu d’acord amb els preus que consten desglossats al projecte aprovat. Pel que fa als
criteris avaluables de forma automática, es valora la garantía, atès que repercuteix amb un estalvi
econòmic en el manteniment. Pel que fa al termini d’execució, es valora que es pugui reduir fins
a dues setmanes, valorant positivament la celeritat en la seva execució. D’altra banda es valoren
millores relacionades amb la col. locació de més LED a l’edifici, per vetllar l’eficiència lumínica
de la primera planta respecte l’existent; col.locació d’una barana a l’exterior, a efectes de millorar
la seguretat d’accés a l’edifici i col.locar llana de roca dacmunt del cel ras, per tal de millorar
l'acústica de la Oficina d’Atenció Ciutadana.
En relació amb el lot 2 es preveu com a criteri de valoració la oferta econòmica, d’acord amb els
preus previstos al projecte aprovat.
En relació amb el LOT 1 ( OBRES DE REFORMA INTERIOR PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA
DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ):
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ FINS A UN MÀXIM DE 100 PUNTS.
Oferta econòmica........................................................60 punts
L’oferta econòmica es valorà d’acord a la següent formula:
Pi = 60 x [1 – (Oi – Om)/Pl]
Pi
Oi
Om
Pl

= Valoració licitador “i”.
= Oferta presentada licitador “i”.
= Oferta presentada econòmicament més avantatjosa.
= Pressupost licitació

Garanties.....................................................................5 punts
S’assignaran 1 punt per cada any addicional de garantia, al mínim establert reglamentàriament
d’un any, amb un màxim de 5 punts. La garantia ha de cobrir mà d’obra i reparacions dels equips
subministrats i instal·lacions realitzades.
Termini d’execució.......................................................5 punts
S’assignaran 2,5 punts per cada setmana de reducció del termini d’execució dels treballs, amb
un màxim de 5 punts.
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Millores................................................................................ 30 punts

-

Col·locació de més lluminàries LED a l'edifici: Puntuable en 14 punts.

-

Col·locació d’ una barana a l'exterior de l'edifici: Puntuable en 14 punts

-

Col.locació de llana de roca damunt del cel ras. Puntuable en 2 punts

En relació amb el LOT 2 ( INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES I SUBSTITUCIÓ

DE LA PLACA SOLAR TÈRMICA):
Oferta econòmica........................................................100 punts
L’oferta econòmica es valorà d’acord a la següent formula:
Pi = 100 x [1 – (Oi – Om)/Pl]
Pi
Oi
Om
Pl

= Valoració licitador “i”.
= Oferta presentada licitador “i”.
= Oferta presentada econòmicament més avantatjosa.
= Pressupost licitació

1.13 Mesa de contractació
La Mesa de contractació està integrada pels membres següents, de conformitat amb l’article 326
i la disposició addicional segona, apartat 7 de la LCSP:
PRESIDENT: Rafel Panadés i Farré, President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
VOCALS:
Anna Areny i Torra, Secretària del Consell Comarcal del Pla d’Urgell o persona
que la substitueixi.
Montse Guans i Ros, Interventora del Consell Comarcal del Pla d’Urgell o
persona que la substitueixi.
Aroa Guardiola Franci, Coordinadora dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell o persona que la substitueixi.
SECRETARI: Laia Cunillera Pla, TAG adscrita al Departament d’intervenció

1.14) Pràctica de la valoració de les ofertes
1.14.1 El termini màxim per l’obertura de les proposicions és de 20 dies naturals comptats des
de la data de finalització del termini per presentar-les.
En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació publicat al Perfil del Contractant tindrà lloc
l’acte d’obertura del sobre únic presentat per les empreses i que contindrà la declaració
responsable, la oferta econòmica i la documentació relativa als criteris avaluables de forma
automàtica.

Página 17 | 31

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
En primer lloc es procedirà a examinar la declaració responsable. La Mesa de contractació podrà
sol·licitar l’aclariment o l’esmena d’errors de la declaració responsable quan siguin de tipus
material o formal, no substancials. A tal efecte es concedirà un termini de 3 dies hàbils per a
l’aclariment o esmena d’errors. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb
l’enllaç per a que accedeixin a l’espai de l’eina en que han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, d’acord amb la clàusula 2.14 d’aquest plec.
Si a la declaració responsable no s’observen defectes, la Mesa, després d’examinar la
documentació que conté el sobre únic, determinarà les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes d’exclusió.
Una vegada valorades les ofertes, la Mesa de Contractació realitzarà la proposta d’adjudicació a
favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació i la remetrà a l’òrgan de
contractació.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en
aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
1.14.2 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, es resoldrà aplicant els criteris de l’article 147.2 de la LCSP.

1.15) Ofertes anormalment baixes
Per a la determinació d'ofertes desproporcionades o anormalment baixes es tindran en compte
els següents criteris:
En relació al preu s'aplicaran les fórmules previstes en l'article 85 del RD 1098/2001, de
12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
I en relació a la resta de criteris, s'entendrà que l'oferta està en baixa temerària si la
puntuació obtinguda és més de 15 punts superior respecte a la mitjana de la puntuació
obtinguda per les altres ofertes presentades.
En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses (d’acord amb
l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el règim d’identificació
de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos més baixa, i això amb
independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s empresa/es
alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.

1.16) Garantia definitiva
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1.16.1 La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
La garantia definitiva es podrà prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes en les normes de desenvolupament d’aquesta llei. L’efectiu i els certificats
d’immobilització dels valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits o
a les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d’Economia i Hisanda, o en les
Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats autònomes o entitats locals
contractants davant les que ha surtir efecte, en la forma i les condicions que les normes
de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per
als contractes que es realitzin en l’estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que establexin les normes de
desenvolupament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantía recíproca autoritzats per
operar a Espanya, que s’han de dipositar en algún dels establiments esmentats en la
lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució realitzat en la forma i condicions que les
normes de desenvolupament d’aquesta llei estableixin amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
1.16.2 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia en la quantia que
correspongui.
1.16.3 En el cas la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració podrà resoldre el contracte.
1.16.4 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.
1.17) Requeriment documentació prèvia a l’adjudicació
Tots els licitadors tal com s’estableix a l’art. 159.4 a) de la LCSP han d’estar inscrits en el
Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades del sector públic i quan procedeixi
de conformitat amb l’establert a l’apartat 2 de l’article 96 en el registre oficial de la corresponent
comunitat autònoma.
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de
la LCSP haurà d’aportar la documentació següent llevat que ja estigui inclosa al RELI o altres
registres:
-Certificat d’inscripció.
-Justificar el compliment de les condicions especials d’execució d’acord amb l’establert a la
clàusula 2.2) d’aquest plec de clàusules.
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-Pòlisses d’assegurança i justificants d’estar al corrent de pagament
-Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a
la clàusula 1.16).
-L’empresa proposada com adjudicatària també haurà d’aportar, en el seu cas, escrit manifestant
la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de la nova empresa subcontractista, justificant suficientment
l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i
a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. Si
l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva
aptitud.
-En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat
amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, haurà d’aportar compromís per escrit d’aquests
entitats.
-Compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials
suficients per a la seva execució d’acord amb l’articel 76.2 de la LCSP.
-Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini,
així com aquella que no consti al certificat d’inscripció
1.17.1 Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 2.14)
d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
1.17.2 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada
hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades
perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 2.14 d’aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

1.18) Adjudicació del contracte
1.18.1 Quan l'únic criteri per seleccionar l'adjudicatari sigui el preu, l'adjudicació haurà d'efectuarse en el termini màxim de 15 dies a comptar des del següent a l'obertura de les proposicions.
Quan per l'adjudicació del contracte s'hagin de tenir en compte una pluralitat de criteris, o un únic
criteri essent el menor cost de vida, el termini màxim per efectuar l'adjudicació serà de dos mesos
computats des de l'obertura de les proposicions.
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1.18.2 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 1.17 d’aquest plec,
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o empreses proposades
com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admisible d’acord amb
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
1.18.3 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan
de contractació dins del termini de 15 dies hàbils, indicant el termini en què s’haurà de procedir
a la formalització del contracte.

1.19) Formalització del contracte
1,19.1 El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzarlo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent
a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
1.19.2 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
1.19.3 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
1.19.4 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

1.19.5 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran
la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el
desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter
de confidencials.

2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts
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Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de
transparència. En particular, s’obliga a:
✓ Comunicar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o
pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el
context de dit procediment de licitació.
✓ No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
✓ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta
que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal
vigent en cada moment.
2.2) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
D’acord amb el que s’estableix a l’art. 202.2 de la LCSP s’ha de donar compliment a la clàusula
social relativa a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels convenis col.lectius, sectorials i territorials aplicables.

2.3) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.

2.4) Règim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes del
seu pagament.
El pagament es realitzarà pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de
cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba
al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
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Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, depenent del Departament d’Intervenció, que és l'òrgan que té les competències en
matèria de comptabilitat.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent.
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant els següents codis DIR3:
▪ Oficina comptable: L06090025 Intervenció General - Registre de Factures
▪ Òrgan gestor: L06090025
▪ Unitat tramitadora: L06090025

2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.

2.6) Penalitats
S’imposaran al contractista les penalitats següents:
A) D’acord amb l’article 192 de la LCSP, per compliment defectuós o incompliment parcial
de les obligacions de l’adjudicatari que configuren les prestacions objecte del contracte,
s’imposaran penalitats en els següents termes:
o
o

Durant l’execució del contracte, després d’haver estat degudament requerit de
compliment pel Consell Comarcal o la Direcció de l’obra.
Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes
imputables al contractista.

Com a regla general, la quantia de cada penalització serà d’un 1% del preu del contracte (IVA
exclòs), per cada infracció, llevat que, de forma motivada, l’òrgan de contractació consideri que
l’incompliment és greu o molt greu, i en aquest cas, podrán arribar fins a un 5% o fins al màxim
legal del 10 %, del preu del contracte (IVA exclòs), respectivament.
També s’imposarà les penalitats indicades en cas d’incompliment del compromís d’adscriure els
mitjans personals i materials suficients per tal de poder executar les obres objecte del contracte.
El total de les penalitats que es puguin imposar, en cap cas podrá superar el 50 % del preu del
contracte, IVA exclòs.
La imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment li correspon
en quant a la reparació dels defectes i compliment de les seves obligacions.
B) D’acord amb l’article 193 de la LCSP, quan el contractista, per causes que li fossin
imputables, hagués incorregut en demora en relació amb el termini total establert per a
l’execució del contracte, s’imposaran penalitats en els següents termes:
En cas que la Corporació opti per la no resolució del contracte en el supòsit de demora en
l’execució, s’imposaran al contractista les penalitzacions següents:
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-

Penalització diària en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

De conformitat amb l’article 194 de la LCSP, en els supòsits d’incompliment parcial o compliment
defectuós o de demora en l’execució en que estant prevista penalitat, aquesta no cobrís els danys
causats al Consell Comarcal, aquest exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Les penalitats previstes s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte, i será immediatament executiu, i es farà efectiu mitjançant deducció
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o
sobre la garantía que s’hagi constituït, quan no puguin deduir- se dels mencionats pagaments.

2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, les previstes als articles 211 i concordants de la LCSP.

2.8) Termini de garantia del contracte
a) El termini de garantia serà d’un any i començarà a comptar a partir de la data de recepció.
Durant aquest termini s’aplicarà allò establert a l’article 167 del RGLCAP en quant a les
obligacions del contractista, així com en allò relatiu a la facultat de l’Administració, en cas
d’incompliment, d’executar a costa del contractista els treballs necessaris per a la conservació
de l’obra.
Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el període de garantia
seran de compte del contractista sense tenir dret a cap indemnització per aquest concepte.
S’exceptuen els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran suportats per la
Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que realitzi les obres de
reparació.
b) Responsabilitat per vicis ocults (Art. 244 LCSP).
Si l'obra s'arruïna posteriorment a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults, hom
s'ajustarà a allò que disposa l'art. 244 de la LCSP.

2.9) Subcontractació
2.9.1 L’empresa adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de
conformitat amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.
2.9.2 Les empreses licitadores han d’indicar a la declaració responsable la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui
vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes
s’ha d’indicar en la declaració responsable i s’ha de presentar uns declaració responsable (annex
1) per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
2.9.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació
necessària sobre els nous subcontractes.
2.9.4 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
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subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que
fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, la
repercussió de penalitats, concretament la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat fins
a un 50 % de l’import del subcontracte.
2.9.5 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte. El coneixement
que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució
del contracte principal i dels subcontractes.
2.9.6 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses
en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.
2.9.7 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
2.9.8 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
2.9.9 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Administració podrà comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de
les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini.
2.10) Altres obligacions de l’empresa contractista
En tot cas, són obligacions de l’empresa adjudicatària, les quals s’hauran de complementar amb
les establertes al projecte, les derivades del Pla de Seguretat i Salut, i altra documentació técnica
per la que es regeix l’execució del contacte, les següents:
1. El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals
o materials suficients per a l’execució del contracte, d’acord amb el previst a l’article 76.2 de la
LCSP, i tal i com s’indica a la clàusula 1.10).
2. El contractista ha de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria
laboral, fiscal, de protecció a les persones minusvàlides, de Seguretat Social i de seguretat i salut
en el treball.
3. També haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra,
llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències municipals.
4. El contractista ha d’encarregar-se que el personal contractat per a l’execució del contracte
sigui informat i format vers els riscos inherents a les tasques que desenvolupen.
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5. El contractista ha d’especificar abans de l’inici de l’actuació, la relació del personal adscrit a la
realització de l’objecte del contracte, acreditant la seva afiliació i situació d’alta a la seguretat
social, i comunicar, en el seu cas, qualsevol modificació que es produeixi.
6. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l'Administració, llevat que aquesta hagués
incorregut en mora al rebre'ls.
7. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretació tècnica del
contracte li doni el director de l’obra.
8. El contractista ha de facilitar al director de l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació,
tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les
obres.
9. El contractista ha de conservar el llibre d’ordres i llibre d’incidències.
10. Les obres hauran d’estar degudament senyalitzades durant la vigència del contracte, cosa
que serà vigilada pel director d’obres.
11. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb el Consell Comarcal
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de
l’execució de les prestacions objecte del contracte.
12. El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la
llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i,
específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió.
13. El contractista s’obliga a deixar net l’emplaçament una vegada finalitzada l’execució de l’obra.

2.11) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la seva
finalitat.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de
la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.

2.12) Règim de recursos
2.12.1 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició del recurs
potestatiu de reposició, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
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administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
2.12.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa.

2.13) Règim jurídic de la contractació
2.13.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix pel projecte bàsic i d’execució d’adequació
i millora del servei i de l’eficiència energètica de l’edifici de serveis del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i aquest plec de clàusules administratives, les quals es consideren part integrant del
contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
d) Reial Decret 773/205, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen detrminats perceptes del
Reglament General de la Llei de contractes de les adminsitracions publiques, aprovat pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
2.13.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut
a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració
Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat
un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica
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(https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=8102710007&codiDepartament=8
102710007.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat
la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu
contingut.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant
de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal
efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació,
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.
Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per
tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica
admesa per a la signatura del DEUC/declaració responsable i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
2.15) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de 600.000 €.

2.16) Responsable del contracte
El responsable del contracte, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 62 de la LCSP, serà
la Direcció Facultativa de l’obra, 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
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prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin i conforme al que es
disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.

2.17) Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableixen el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals.
3.) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista
El Delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària.
3.2) Direcció i inspeccció de l’execució del contracte
1. El Consell Comarcal designa els següent directors facultatius de l'obra, amb titulació adequada
i suficient, entre el personal tècnic de la Corporació:
•
•
•

Aroa Guardiola Franci, Arquitecta
Jordi Capell Mateus, Arquitecte tècnic
Sara López Ortega, Enginyera tècnica

Coordinador de seguretat i salut: Jordi Capell Mateus, que assumirà les funcions previstes a
l'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, corresponents al coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l'execució de les obres.
2. Els director facultatius son els responsables de la direcció de l’obra, amb independència que
compti amb col·laboradors, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat final de l'execució
del contracte.
3. Serà obligatori portar un Llibre d'Ordres, en el qual els directors facultatius o el col·laborador
han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es produeixin en
el desenvolupament de les obres. S’obrirà amb la data l'inici de les obres i es tancarà amb la de
l’Acta formal de recepció de les obres.
4. Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció facultativa, o
del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l'obra, amb la finalitat de control i
seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s'efectuaran per les persones
a que es refereix l'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, en el model oficial
aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de
1998.
5. El contractista haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò disposat en
el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, al qual hi tindran accés el Consell Comarcal, la direcció
facultativa, el responsable del contracte, el coordinador de seguretat i salut en fase d'execució
de l'obra, les empreses i treballadors autònoms que intervinguin a l'obra, els tècnics i els delegats
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de prevenció, l'Autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses
que intervinguin en l'execució de l'obra. El llibre haurà de mantenir-se sempre a l'obra.

3.3) Pla de seguretat i salut
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article
7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari
estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra”
continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir
aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest
fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles
10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a
complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
El contractista haurà de presentar 1 exemplar, en el termini de 5 dies a partir de la signatura del
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en
matèria de seguretat i salut i serà elevat a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva
aprovació.
En cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les
esmenes que se li indiquin.

3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es procedirà en
presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat
que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Rafel Panadés i Farré
El President
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ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./La Sra.......................................... amb DNI núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., amb CIF núm.
.............., amb domiciliada a efectes de notificacions a ..................... DECLARO
RESPONSABLEMENT,
com
a
empresa
licitadora
del
contracte
.......................................................................................................................................

-

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles
65 a 97 de la LCSP.

-

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

-

Respecte al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració
General de l’Estat:
 Està inscrit al Registre esmentat
 No està inscrit al Registre esmentat.

-

-

Que disposa de la solvència requerida als plecs de clàusules.

-

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

-

Que d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, adscriurà els mitjans personals i materials
suficients per a l’execució de les obres objecte del contracte.

-

Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat
a la seva participació en aquest procediment de contractació.
Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecte a l’IAE.
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 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l’exempció.
-Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris)
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
-Que disposa o es compromet a disposar en cas de resultar adjudicatari de la corresponent
pòlissa de responsabilitat civil.
- Que subcontractarà una part de l’obra ( En aquest cas indicar la part del contracte que té
previst subcontractar, l’import i nom de l’empresa, a més haurà d’adjuntar una declaració
responsable per cadascuna d’elles.
- Si s’escau i es recorre a la solvència i mitjans d’altres empreses s’haurà de fer constar.
-

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

-

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

Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita
circumstància, per escrit, al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per tal de fer la modificació
corresponent.

-

Que, en cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.17) del PCAP.

SIGNATURA ELECTRÒNICA
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ANNEX 2
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
EN RELACIÓ AMB EL LOT 1

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i
fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a (consignar objecte del contracte), es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte
d’obres, que accepta íntegrament, per la quantitat de:

OFERTA ECONÒMICA LOT 1

IVA (21%)

TOTAL

Pel que fa a l’ampliació del termini de garantia l’oferta consisteix en una ampliació de fins
a ........................ anys, sense tenir en compte el termini d’un 1 any de garantia establert
als plecs.
Quant al termini d’execució oferim una reducció de ......................... setmanes per a
l’execució dels treballs.

Indicar les millores ofertades.

SIGNATURA ELECTRÒNICA
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ANNEX 3
PROPOSICIÓ ECONÒMICA EN RELACIÓ AMB EL LOT 2

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i
fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a (consignar objecte del contracte), es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte
d’obres, que accepta íntegrament, per la quantitat de:

OFERTA ECONÒMICA LOT 2

IVA (21%)

TOTAL

SIGNATURA ELECTRÒNICA
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