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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE RELATIU A
LES OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA COBERTA I FAÇANA
DE L'ESGLÉSIA DE L'HOSPITAL, SITUADA A LA RBLA. DE L'HOSPITAL, NÚM. 52 DE VIC

I.

DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’execució de les OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE DE
RESTAURACIÓ DE LA COBERTA I FAÇANA DE L'ESGLÉSIA DE L'HOSPITAL, SITUADA A LA RBLA.
DE L'HOSPITAL, NÚM. 52 DE VIC promogut per iniciativa municipal i elaborat per l’Oficina
Tècnica Municipal, el qual ha estat aprovat definitivament pel Ple Municipal en la sessió de
data 1 de març de 2017.
La codificació del contracte és CPV 45454100-5 (treballs de restauració).
Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment estan acreditats a l’expedient, a l’informe tècnic de necessitats i
al projecte aprovat definitivament pel Ple Municipal en la sessió de data 1 de març de 2017.
Clàusula 3. Termini d’execució
El termini màxim d’execució del contracte de les obres compreses en el projecte de
restauració de la coberta i façana de l'església de l'Hospital, situada a la rbla. de l'Hospital,
núm. 52 de Vic serà de TRES (3) mesos.
L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig, la
qual s’haurà d’estendre en el termini de màxim d’1 mes a comptar des de la data de
formalització del contracte, d’acord amb el que preveu l’article. 229 del TRLCSP.
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Clàusula 4. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
L’import del present contracte ascendeix a la quantia de 185.912,12€ (21 % d’IVA inclòs),
que es desglossa de la forma següent:
Pressupost d'execució material .............................................................129.114,60€
13 % Despeses generals sobre 129.114,60€ ...................16.784,90€
6 % Benefici industrial sobre 129.114,60€ ................

7.746,88€

Subtotal .................153.646,38€
21 % IVA sobre 153.646,38€ ................ 32.265,74€
Total pressupost per contracte..............................................................185.912,12€
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de CENT CINQUANTA-TRES MIL SISCENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (153.646,38€) IVA exclòs.
Clàusula 5. Règim econòmic i forma de pagament
L’import del contracte s’abonarà amb càrrec a la partida pressupostària 31 933 622011 del
vigent Pressupost Municipal, tot existint crèdit suficient fins a l’import aprovat per
l’Ajuntament.
L’Ajuntament abonarà al contractista adjudicatari el preu resultant de l’adjudicació del
contracte, de manera fraccionada, i en base a la certificació mensual d’obra executada que
emeti la direcció de l’obra, la qual ha d’anar acompanyada de la corresponent factura emesa
per l’empresa adjudicatària i que ha de ser aprovada per la Junta de Govern Local.
No podrà elevar-se cap certificació a aprovació de l’Ajuntament de Vic si no està signada
com a prova de conformitat per part de la direcció tècnica de l’obra.
La signatura de la certificació no suposa l’aprovació o la recepció provisional de les obres o
treballs compresos en la mateixa, sinó que tan sols tindrà la consideració d’instrument per al
pagament de simples bestretes a compte.
Clàusula 6. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa d’acord amb l’article 19 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
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Contractes del Sector Públic, i es regeix per aquest plec de clàusules administratives
particulars i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part
integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
 El plec de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament de Vic,
aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de
concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats, aprovat
definitivament per acord del Ple Municipal en la sessió de data 1 d’agost de 2014.
 El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP).
 Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2010, sobre contractació pública i per la que
es deroga la directiva 2004/18/CE.
 El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
 El Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007.
 El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò que no s’oposi a la Llei
30/2007 i al RD 817/2009 (en endavant RGLCAP).
 Supletòriament, per la resta de normes de dret administratiu, i en el seu defecte, per
les normes de dret privat.
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 a l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
Clàusula 7. Tipus de contracte i procediment d’adjudicació
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, tal i com estableix
l’article 6 del TRLCSP. No està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que
preveu l’art.4.a) de la directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2010, sobre contractació
pública i per la que es deroga la directiva 2004/18/CE.
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, es durà a terme mitjançant el
procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició,
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quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d’acord amb
l’article 157 del TRLCSP.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa deurà atendre’s a diversos criteris directament vinculats a la finalitat del
contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP.
Clàusula 8. Perfil del contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el perfil del contractant, al qual es podrà accedir a través de la
pàgina web www.vic.cat, d’acord amb el que estableix l’art. 53 del TRLCSP.
En el perfil del contractant s’hi publicarà el Plec de Clàusules Administratives Particulars i la
resta de documentació que formi part del procediment de licitació.
Clàusula 9. Òrgan de contractació
L’òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l’expedient, de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, serà la Junta de Govern Local,
d’acord amb la delegació de competències feta per l’Alcaldia en data 26 de juny de 2015.
Clàusula 10. Documents contractuals
Són documents contractuals:
La memòria, els plànols, el quadre de preus, el pressupost i el plec de condicions tècniques
del projecte aprovat definitivament pel Ple Municipal en la sessió de data 1 de març de 2017
i redactats pels serveis tècnics municipals, així com també el present Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Clàusula 11. Capacitat per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord
amb el que preveu l’article 54 del TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de
contractar recollides a l’article 60 del text legal esmentat, la qual cosa es pot acreditar per
qualsevol dels mitjans establerts a l’article 73 del TRLCSP; que acreditin la solvència que es
requereixi en els termes establerts en la clàusula 12a. d’aquest plec, i que gaudeixin de
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l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit de l’activitat de les empreses licitadores, conforme resulti dels
seus estatus o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.
La capacitat d’obrar dels empresaris, s’acreditarà:
a) Dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant còpia autèntica o
fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució i/o modificació inscrita en el
Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme la legislació mercantil. Quan no ho
sigui, s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta
fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrit, si
s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran còpia
notarial del poder de representació.
Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d’acompanyar
fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu document
nacional d’identitat.
b) De les persones físiques, s’acreditarà amb la presentació de còpia autèntica o
fotocòpia compulsada del NIF.
c) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió
Europea, o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, s’acreditarà
mitjançant la inscripció en els registres professionals o comercials adients, o
mitjançant la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que
s’indiquen en l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP.
d) Dels altres empresaris estrangers, s’acreditarà 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 la 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, en l'àmbit de les activitats que abasta l'objecte
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del contracte. A més, han de complir els requisits que estableix l'article 55 del
TRLCSP.
e) L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, 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 dret i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió
temporal, hauran de presentar un document, que podrà ser privat, en el qual, per al
cas de resultar adjudicataris, es comprometin a constituir-se formalment en unió
temporal. En aquest document s’hi haurà d'indicar els noms i les circumstàncies dels
que la constitueixin, i la participació de cadascun d'ells, així com que assumeixen el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicataris del contracte.
El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat per la persona
representant de cadascuna de les empreses que integren la unió i s’hi expressarà la
persona que designen com a representant de la UTE davant l’Administració per a tots
els efectes relatius al contracte, així com la participació que correspon a cadascun
d’ells en la UTE.
No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta
participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat
respecta a la resta de les empreses licitadores.
Clàusula 12. Solvència de les empreses licitadores
1. El licitador que resulti proposat, estarà obligat a acreditar la seva solvència mitjançant
l’aportació dels documents que es detallen a continuació com a requisit imprescindible per a
procedir a l’adjudicació.
Els licitadors han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es
detallen a continuació:
a) Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera del licitador es pot acreditar per un o diversos
dels mitjans següents:


Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
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Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres
oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de
comptabilitat degudament legalitzats.



Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al que es
refereixi el contracte, per import igual o superior a aquell exigit a l'anunci de
licitació o a la invitació per a participar en el procediment i en els plecs del
contracte o, en el seu defecte, a l'establert reglamentàriament.



Patrimoni net, o bé rati entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici
econòmic pel qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per
import igual o superior a l’exigit en l’anunci de licitació i en els plecs del contracte
o, en tot cas, l’establert reglamentàriament.

b) Solvència tècnica i professional
La solvència tècnica i professional del licitador es podrà acreditar per un o diversos
dels mitjans següents:


Relació de les obres executades en el curs dels deu últims anys, avalada per
certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats
indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si s'han
realitzat segons les regles per les que es regeix la professió i s'han dut
normalment a bon terme; en el seu cas, els esmentats certificats seran
comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.



Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades a
l'empresa, dels que aquesta disposi per a l'execució de les obres, especialment els
responsables de control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius
corresponents.



Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per
a l'execució de les obres, a la que s'adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent.

Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en
llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats membres de
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la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb la no concurrència
de determinades prohibicions de contractar i la possessió de les condicions de capacitat
d’obrar, habilitació professional i solvència, en els termes establerts en l’article 84.1 del
TRLCSP.
En les unions temporals d’empreses (UTE) totes les empreses que en formen part han
d’acreditar la seva solvència. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal,
s’acumula l’acreditativa per cadascuna de les seves integrants.
Els documents presentats relatius a l’aptitud, capacitat i solvència del licitador es referiran a
la data de finalització del termini de presentació de proposicions i aquesta s’ha de mantenir
fins al moment de la formalització del contracte.
Solvència específica i aplicable en el cas d’empat entre proposicions
a) Aquells licitadors que comptin amb 50 o més treballadors/es, hauran d’acreditar que
almenys el 2% de la plantilla està composta per persones amb discapacitat, segons
estableix l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i
de la seva inclusió social, o norma que el substitueixi.
Alternativament l’empresa licitadora podrà acreditar el seu compliment a través de
les mesures alternatives previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri
de Treball i Afers Socials o norma que el substitueixi.
b) En el cas d’empat entre dues o més proposicions, la proposta d’adjudicació es farà a
favor de l’empresa que tingui en la seva plantilla un número més gran de treballadors
discapacitats, sempre que el mateix no sigui inferior al 2% i hagi declarat aquest fet
en la declaració responsable de l’Annex I.
En cas de persistir l’empat, la proposta d’adjudicació es farà a favor de l’empresa que
disposi d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes i hagi declarat
aquest fet en la declaració responsable de l’Annex I.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals,
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte
públic, prèvia convocatòria.
Clàusula 13. Classificació del contractista
Tot i que en aquest contracte no s’exigeix la classificació empresarial a les empreses licitadores,
l’acreditació de la classificació empresarial següent eximirà la presentació de la documentació
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esmentada en els apartats anteriors relativa a la solvència econòmica i financera i a la solvència
tècnica i professional.
Grup K (Especials), subgrup 7 (Restauració de béns immobles historicoartístics), Categoria 2

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE
Clàusula 14. Presentació de proposicions i documentació administrativa
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions
en DOS (2) SOBRES TANCATS, identificats exteriorment, i signats per qui licita o per la
persona que representa a l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social,
respectivament. Així mateix, els sobres han de precisar la licitació a què concorren. En cada
sobre s’ha d’incloure un índex amb el seu contingut.
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé còpies autenticades, de
conformitat amb la legislació vigent. 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.
Els sobres s’han de presentar en el lloc i termini que s’assenyali en l’anunci de licitació.
També es poden presentar per correu, sempre dins el termini de presentació d’ofertes
establert a l’anunci de licitació, d’acord amb l’article 80 del RGLCAP. En aquest cas,
l’empresari haurà de justificar la data d'imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i
anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta, el mateix dia, mitjançant fax
938867824 (Oficina de contractació) o per correu electrònic contractacio@vic.cat.
Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació.
Transcorreguts deu (10) dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació,
aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
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Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar
informació addicional sobre els plecs i la documentació complementaria, la qual s’haurà de
facilitar, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions
tècniques que formen part del projecte aprovat definitivament pel Ple Municipal en la sessió
de data 4 de maig de 2016.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una
unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les
propostes per ella subscrites.
CONTINGUT DELS SOBRES
La denominació dels sobres és la següent:
- Sobre 1: Declaració responsable
- Sobre 2: Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació quantificables de forma
automàtica.
SOBRE 1- DECLARACIÓ RESPONSABLE
A l’exterior hi figurarà la menció “SOBRE NÚMERO 1 – DECLARACIÓ RESPONSABLE –
“Proposició per a prendre part en la licitació per a la contractació, pel procediment obert, de
l’execució de les OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA COBERTA I
FAÇANA DE L'ESGLÉSIA DE L'HOSPITAL, SITUADA A LA RBLA. DE L'HOSPITAL, NÚM. 52 DE VIC,
que presenta ................................., amb NIF .........................., amb domicili a efectes de
notificacions
.......................,
telèfon
......................,
fax
........................,
email.....................”, amb la signatura del licitador o persona que el representi.
A l’interior del sobre hi constarà la documentació següent :
 Declaració responsable indicant que l'empresa licitadora compleix les condicions
legalment establertes per contractar amb l’Administració, ajustada al model que
s’adjunta com a Annex I del present plec. Això de conformitat amb el que estableix l’art.
146 del TRLCSP.
(Documentació a incloure en el sobre 1, només si s’escau):
o Constitució d’una unió temporal d’empreses (UTE). Únicament en els casos
en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal, juntament
amb la declaració responsable hauran d’aportar la documentació conforme el
que s’estableix la clàusula 11a.
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Els documents acreditatius del compliment dels requisits per a ser adjudicatari del contracte
s'hauran d'aportar pel licitador proposat com a adjudicatari tal com estableix la clàusula 20
d'aquest plec, sense perjudici que l'òrgan de contractació pugui requerir la seva aportació en
qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació, d'acord amb allò establert a l'art. 146.4
del TRLCSP en ordre a assolir el bon fi de l'expedient.
SOBRE 2- PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ REFERENT ALS CRITERIS DE
VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
A l’exterior hi figurarà la menció “SOBRE NÚMERO 2 - PROPOSTA ECONÒMICA I REFERENT
ALS CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA - Proposició per a
prendre part en la licitació per a la contractació, pel procediment obert, de l’execució de les
OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA COBERTA I FAÇANA DE
L'ESGLÉSIA DE L'HOSPITAL, SITUADA A LA RBLA. DE L'HOSPITAL, NÚM. 52 DE VIC, que
presenta ................................., amb NIF .........................., amb domicili a efectes de
notificacions a
......................., telèfon ......................, fax ........................, email.....................”
A l’interior del sobre hi constarà la documentació següent, així com una relació enumerada
dels mateixos:
a) Proposició econòmica
Es presentarà conforme al model de l’ANNEX II i no s’acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es
considera fonamental per valorar-la.
Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades
pels representants de totes les empreses que la composen.
b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que s’hagin de
quantificar de forma automàtica
Es presentarà conforme al model de l’ANNEX II.
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes que formulin els contractistes comprendran totes
les despeses que el contractista ha de realitzar per al compliment de les prestacions
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contractades com són: les despeses de personal, les generals, les financeres, les de transports i
de desplaçaments, les d’assegurances, el benefici industrial i les despeses derivades de
l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular
les derivades de l’elaboració i l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut, i els honoraris
corresponents, si s’escau.
Clàusula 15. Garantia provisional
No se n’exigeix per quant no existeixen raons suficients per a justificar la necessitat
d’aquesta garantia, tal com preveu l’article 103.1 del TRLCSP.
Clàusula 16. Mesa de Contractació
La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 10 de la Disposició Addicional
Segona del TRLCSP, en relació amb l’article 21.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d’aquesta i actuarà
com a Secretari un funcionari de la Corporació. N’han de formar part, almenys quatre vocals,
entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular que tingui atribuïda la funció
d’assessorament jurídic, i l’Interventor, com també els altres que designi l’òrgan de
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la
Corporació, o membres electes d’aquesta.
Conformen la Mesa de Contractació els membres següents:
Presidència:
- La regidora delegada de l’Àrea de Territori o persona en qui delegui.
Vocalies:
- La Secretària de la Corporació o persona que legalment la substitueixi,
- La Interventora de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
- El Cap de la unitat de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Vic o funcionari/a de
l’escala tècnica en qui delegui.
- Un arquitecte tècnic municipal o funcionari/a de l’escala tècnica en qui delegui.
- La tècnica d’Administració General de l’Oficina de Contractació o funcionari/a en qui
delegui, que actuarà també com a Secretari/a de la Mesa.
Clàusula 17. Obertura de proposicions
1. Obertura dels sobres 1
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D’acord amb l’article 160 del TRLCSP, la Mesa de contractació es constituirà, en acte no
públic, en el termini màxim d’un mes comptat des de la data de finalització del termini de
presentació de les proposicions, i procedirà a l’obertura dels Sobres 1 de les empreses
licitadores, i comprovarà que conté la declaració responsable i que aquesta s’ha redactat
d’acord amb el model de l’ANNEX I d’aquest plec de clàusules.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador
corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la declaració responsable
presentada.
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la declaració responsable
presentada en el Sobre 1, la Mesa ha de determinar les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura dels sobre 1 seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 46a.
2. Obertura dels sobres 2
Reunida de nou la Mesa de contractació, en acte públic, en el dia, lloc i hora indicats a
l’anunci de la licitació, es procedirà a l’obertura dels sobres 2 (proposta econòmica i
documentació referent als criteris quantificables de forma automàtica), i es donarà a
conèixer la proposta econòmica i les millores contingudes en els criteris quantificables de
forma automàtica.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de
quedar reflectides en l’acta.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
- La proposició presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el
moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre
de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les
seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de
vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació. Si varies empreses
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licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més avantatjosa
acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa
licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes amb
discapacitat a la seva plantilla.
- La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l’adjudicació del
contracte que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, l’adjudicació
del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia
convocatòria.
La Mesa publicarà la puntuació obtinguda pels licitadors en el termini màxim de set (7) dies
naturals a partir de l’endemà de l’obertura dels sobres 2 i proposarà com a adjudicatari del
contracte, al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa en conjunt.
Clàusula 18. Criteris per a l’adjudicació del contracte
1.-Oferta econòmica .................................................................De 0 a 80 punts.
Es valorarà assignant la major puntuació possible vuitanta (80 punts) a la proposta que
ofereixi la proposició econòmica menor. Es determinarà la puntuació segons les fórmules
següents:

Oi : Preu de l’oferta del concursant i, IVA exclòs.
O0 : Pressupost tipus de licitació, IVA exclòs.
PON i 

O0  Oi
 100 . Baixa del concursant i.
O0

PON max Màxima baixa del conjunt de licitadors.

Pi : Puntuació del concursant i
 PON i
Pi  80  
 PON max






2.- Millora en l’increment del període de garantia.................De 0 a 20 punts

16 de 46

Codi de verificació
²3118134O5H3D1W4N16QY<»
²3118134O5H3D1W4N16QY<»
3118134O5H3D1W4N16QY

Es valorarà considerant l’increment de garantia respecte del mínim d’un any previst en la Llei
de Contractes del Sector Públic segons la fórmula següent, i amb un màxim de 20 punts.

Oi : Increment de garantia en mesos ofert pel concursant i.
Pi : Puntuació del concursant i

 1

Pi  20  
 Oi 
 36



Clàusula 19. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Es consideraran ofertes desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en algun
dels supòsits regulats per l’art. 85.5 del RGLCAP.
D’acord amb l’art. 152.3 del TRLCSP, en el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser
considerada presumptament anormal o desproporcionada, la Mesa de contractació
sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan
de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta resulta anormal o
desproporcionada i s’ha d’excloure, o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni
desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora, les precisions
que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions.
L’empresa licitadora disposarà d’un termini de deu (10) dies, a comptar des de la data de
recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat,
la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament
tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la
seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
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Clàusula 20. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa, per tal que, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia
següent a la data en que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació següent,
acompanyada d’un escrit en el que caldrà esmentar les dades del licitador, la licitació a
que es refereix i en el que se sol·licitarà que es tingui per presentada la documentació que
s’acompanya. L’esmentat escrit i documentació es presentaran en el Registre General de
l’Ajuntament de Vic, situat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la plaça Major (carrer de la
Ciutat, 1), en horari d’atenció al públic, o en les formes admeses per la normativa de règim
jurídic de les administracions públiques:
A- Empreses NO inscrites en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya. (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
(ROLECE).
1. Capacitat d’obrar de les empreses i la personalitat jurídica de l’empresari
Presentació de la documentació acreditativa de la capacitat per contractar i de la
personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula 11a d’aquest plec.
En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per
integrar una unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat
i capacitat i, a més, cal indicar en un document privat el nom i les circumstàncies de
les empreses que la formen, la participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la
persona o ens designat per exercir, durant la vigència del contracte, la plena
representació de la unió davant l’Administració. Així mateix, ha de constar el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal, en cas que se’ls adjudiqui
el contracte. El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat
per la persona representant de cadascuna de les empreses que integren la unió.
2. Acreditació de la representació de les persones signants de les ofertes
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, s’haurà d’incloure el
poder atorgat a favor de la persona o persones que subscriguin la proposició,
juntament amb una còpia autèntica del document nacional d’identitat de l’apoderat
o els apoderats.
Quant a la forma, el poder ha de reunir els requisits següents:
- Ser escriptura pública.
- Ser còpia autèntica.
- Estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.
No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.
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3. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional, o classificació empresarial
Presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits específics
de solvència que s’indiquen a la clàusula 12a o del certificat de classificació
corresponent, d’acord amb les previsions de la clàusula 13.
En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membre de la Unió Europea,
cal estar al que disposen els arts. 66.1 i 84 del TRLCSP i l’art. 9.2 del RGLCAP. En tal
cas hauran d’acreditar la seva solvència en la forma prevista a la clàusula 11a.
4. Fotocòpia de les clàusules particulars de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil i del rebut de pagament vigent, amb un capital mínim de 600.000,00€ per
sinistre i un sublímit per víctima que, en cap cas, inclòs accident de treball, no podrà
ser inferior a 150.000€.
En el cas de no tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil pels
imports esmentats en el paràgraf anterior, el licitador a qui s’hagi fet el requeriment
de documentació previ a l’adjudicació, l’haurà de subscriure i presentar abans de la
signatura del contracte, essent aquest un requisit indispensable per a la signatura del
mateix.
5. Constitució d’una unió temporal d’empreses (UTE). Únicament, en els casos en què
diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal, hauran d’aportar la
documentació conforme el que s’estableix la clàusula 11a.
6. Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals.
Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans materials
i/o personals, quan així es requereixi.
7. Confidencialitat
Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades en els
apartats de personalitat i solvència són, a parer de les empreses licitadores,
confidencials. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin
caràcter de documents d’accés públic.
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B- Empreses inscrites en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya.
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE).
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI), regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la Secretaria
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa només estan obligades a
aportar la documentació relativa a la informació sol·licitada en aquest plec conforme a
l’apartat anterior que no constin al RELI o que constant-hi no estiguin vigents o
actualitzades.
Per a l’acreditació de la inscripció en el RELI serà suficient la indicació del número
d’inscripció al Registre i la presentació de fotocòpia simple del document acreditatiu
d’inscripció, acompanyat de la documentació següent:
 Declaració responsable sobre la vigència de les dades que consten en el Registre, de
conformitat amb el que estableix l’art. 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig de
creació Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya,
 Declaració del compromís d’adscripció durant l’execució del contracte de mitjans
materials i/o personals, quan així es requereixi.
 Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades són, al seu
parer, confidencials. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que
tinguin caràcter de documents d’accés públic.
 Constitució d’una unió temporal d’empreses (UTE). Únicament, en els casos en què
diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal, hauran d’aportar la
documentació conforme el que s’estableix la clàusula 11a.
A més, les empreses inscrites en el ROLECE han d’aportar la documentació acreditativa de la
solvència tècnica o professional, d’acord amb les previsions de la clàusula 12.
L’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, en
conjunt, també haurà d’aportar la documentació següent:
a) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula 21 d’aquest plec.
b) Documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. previstos en els articles 13 i 14 del
RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques,
d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.
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Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i
de les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació
següent:
1. En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
-

Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una
declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de
l’Impost.

-

Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat
1 de l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de
declaració en el cens de persones obligades tributàriament.

2. En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la
Seguretat Social:
-

Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.

-

Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

-

Certificat positiu de l’Ajuntament de Vic, acreditatiu que l’empresa es troba al
corrent de les obligacions tributàries i de la inexistència de deutes per sancions o
multes pendents amb l’Ajuntament de Vic. En aquest cas, el certificat esmentat,
s’expedirà d’ofici per les intervencions delegades prèvia sol·licitud de la persona
que faci funcions de secretari/a de la Mesa de contractació.

c) Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa està integrada
per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes.
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Quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a què es
refereix aquesta clàusula, aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant una declaració
responsable.
La Mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació presentada per
l’empresa o les empreses licitadores que hagin presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o
errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els
corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de 3 dies
hàbils
En el cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, o
bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta i en aquest cas es podrà requerir l’aportació de la documentació
indicada al licitador següent, en base a l’ordre en que han quedat classificades les ofertes.
Aquest fet pot comportar la confiscació de la garantia provisional que, en el seu cas,
s’hagués constituït i, a més, si l’empresa no ha aportat la documentació justificativa de
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social,
de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte i de la constitució de la garantia definitiva, concorrent dol, culpa o
negligència, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa
prevista en l’article 60.2.a del TRLCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració
responsable indicativa del compliment dels requisits previs, així com en altres declaracions
pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article
60.1.e del TRLCSP.
Clàusula 21. Garantia definitiva
Segons allò establert a l’article 95.1 del TRLCSP, el licitador que presenti l’oferta
econòmicament més avantatjosa, haurà de constituir a disposició de l’òrgan de contractació,
una garantia d’un 5 per 100 de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.
Juntament amb el requeriment de documentació previ a l’adjudicació regulat en la clàusula
20 d’aquest plec, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
més avantatjosa per tal que acrediti que ha presentat la garantia definitiva regulada en la
present clàusula.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les formes següents:
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a) En metàl·lic a la caixa de l’Ajuntament de Vic. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el
lliurament del corresponent resguard d’ingrés.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin reglamentàriament,
per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers
de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya, es
dipositaran, a la caixa general de Dipòsits d’aquest Ajuntament.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en la forma i establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar també, a la caixa general de dipòsits d’aquest
Ajuntament.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida del 5% de
l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants
de la unió temporal.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes previstos a l’art. 100 del TRLCSP, en concret:
a) De les penalitats imposades al contractista conforme l’art. 212 del TRLCSP i la
clàusula 44a. d’aquest Plec.
b) De la correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte.
c) De les despeses per la demora del contractista en el compliment de les seves
obligacions.
d) Dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’execució del contracte
o pel seu incompliment quan no procedeixi la seva resolució.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació,
la garantia constituïda s’haurà d’ajustar per tal que es mantingui la deguda proporció amb el
nou preu modificat, de conformitat amb el que disposa l’art. 99.3 del TRLCSP.
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, en el termini de quinze dies des de l’execució.
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En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats a l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini
de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte, d’acord amb el que preveuen els
articles 102 i 235 del TRLCSP.
Clàusula 22.- Renúncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores,
abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de
l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. En ambdós supòsits es
compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.
Clàusula 23.- Adjudicació del contracte
Correspon a la Junta de Govern Local l’adjudicació d’aquest contracte d’obres, prèvia
proposta de la Mesa de contractació, en base a la delegació de competències fetes per
l’Alcaldia en la resolució de data 26 de juny de 2015.
En el cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i en aquest cas es podrà requerir
l’aportació de la documentació indicada al licitador següent, en base a l’ordre en que han
quedat classificades les ofertes.
L’adjudicació del contracte haurà d’acordar-se dins dels cinc (5) dies hàbils següents a la data
de recepció de la documentació i s’haurà de notificar a tots els licitadors i publicar al perfil
del contractant, d’acord amb el que disposen els articles 53 i 151 del TRLCSP.
La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al licitador exclòs
o al candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió
d’adjudicació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició
que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.
Clàusula 24. Formalització del contracte.
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dins dels quinze (15)
dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació del contracte
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a l’adjudicatari; aquest document constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre
públic. No obstant això, l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el
contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 del TRLCSP i 71 del RGLCAP i
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb l’art. 154 del TRLCSP.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva
inscripció, les seves dades bàsiques 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.
Clàusula 25. Pla de Seguretat i Salut en el Treball
En el termini de quinze (15) dies naturals, a comptar a partir del dia següent a la data en que
es faci efectiva la notificació de l’acord d’adjudicació del contracte, l’empresa contractista
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi
de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat
i salut en les obres de construcció.
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut
informarà en el termini de cinc (5) dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i,
en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un
termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior
a set (7) dies naturals.
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En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà
d’un mes (1) des de la notificació de l’adjudicació de l’obra.
Efectuat el tràmit d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, es procedirà a estendre l’acta de
comprovació del replanteig, d’acord amb el que preveu l’art. 229 del TRLCSP.
Clàusula 26. Retorn de documentació
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.
Si les empreses licitadores no retiren l’esmentada documentació es podrà procedir a la seva
destrucció, un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de
formalització del contracte, de conformitat amb la Resolució de la Comissió Nacional
d'Avaluació i Tria de Documentació, d'11 de juliol de 2006, sobre documentació que
s'adjunta amb els contractes administratius que no resultin adjudicataris.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 27. Execució del contracte i Acta de comprovació del replanteig
Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present
Plec de Clàusules Administratives Particulars i al projecte que serveix de base al contracte i
conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest donessin al contractista el
Director facultatiu de les obres, en els àmbits de la seva respectiva competència.
L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig, que
s’haurà d’estendre en el termini d’un mes com a màxim, comptats a partir de la data de
formalització del contracte, d’acord amb el que estableix l’art. 229 del TRLCSP.
Clàusula 28. Control de l’execució del contracte
L’Administració, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació i la
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions
oportunes per al correcte compliment del contracte.
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de
ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra
amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte.
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Clàusula 29. Persona responsable del contracte
Als efectes de l’article 52 del TRLCSP, es designarà una persona responsable del contracte
que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les
funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució
contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el
contracte.
En aquest sentit, la persona responsable del contracte serà el Cap de la unitat de Projectes i
Obres de l’Ajuntament de Vic, que és a qui li correspondrà bàsicament, entre d’altres, les
funcions següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i
condicions contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
específica no correspongués a altres persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada.
d) Informar del nivell de satisfacció del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als
diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius
previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Clàusula 30. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec,
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força
major establert en l’article 231 del TRLCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la
recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 236 del TRLCSP.
Clàusula 31. Drets i Obligacions de l’adjudicatari
1. Drets de l’adjudicatari
A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista
tindrà dret a l’abonament de la prestació realitzada, en els termes previstos al TRLCSP, en
relació al preu concertat.
Als efectes de pagament, l’Administració expedirà mensualment, en els deu dies següents al
mes al que corresponen, certificacions que comprenen l’obra executada durant aquest
període de temps, els abonaments de les quals tenen el concepte de pagaments a compte
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la medició final i sense
suposar, de cap manera, aprovació i recepció de les obres que comprenen.
2. Obligacions específiques de l’adjudicatari
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són
obligacions específiques del contractista les següents:







Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscs
laborals.
El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients per a això.
El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227
del TRLCSP, per als supòsits de subcontractació, especialment el previst a la lletra
b) de l’apartat 2 de l’esmentat article.
Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu, les
senyalitzacions precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que
ocupen els treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant
en aquesta zona com en els seus límits i immediacions.
El contractista ha de complir les previsions recollides en el Pla de Seguretat i Salut
en el Treball.
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A més, el contractista s’obliga pel present contracte i a càrrec seu:
A) A adquirir els materials necessaris per a l’execució de les obres seguint les pautes de
qualitat i els tipus de material establerts en els plecs de condicions tècniques dels
projectes i, en tot cas, les que assenyali el director de l’obra.
B) A contractar els serveis necessaris per a l’execució de l’obra (aigua, electricitat,
telefonia,…) així com fer-se càrrec dels consums.
C) A aportar tots els mitjans auxiliars (bastides, elevadors, grues, apuntalaments,
cimtres, torres-escales d’accés, plataformes de treball per no afectar voltes ni
sostres,...) necessaris per a realitzar qualsevol partida d’obra i els treballs auxiliars
que comporti la seva instal·lació. La situació de bastides i grues en zones de via
pública hauran de ser autoritzades per la Direcció de l’obra i necessitaran els
projectes i permisos necessaris que aniran a càrrec de l’adjudicatari)
D) A complir amb el programa i fases d’execució que marqui la direcció facultativa de
l’obra. No es podrà accedir a l’obra en cap moment a través de l’edifici acabat de la
Casa Convalescència. Si per alguna raó s’ha d’entrar a l’edifici de Casa
Convalescència en servei s’haurà d’avisar amb antelació i demanar autorització. A
fer-se càrrec si es necessari del desmuntatge i posterior muntatge d’obertures en
façanes o tancaments per l’accés de materials a l’interior de l’obra. A fer-se càrrec
de la protecció del jardí de l’Hospital de la Santa Creu si és necessari instal·lar una
bastida per l’execució de l’obra i a deixar-ho tal com estigui abans d’iniciar les obres.
En cas de que l’execució de les obres coincideixi amb l’execució de les obres de
reforma de la Casa Convalescència (fase 3) , l’adjudicatari s’haurà de coordinar amb
l’adjudicatari de l’obra esmentada per a la situació de zona d’abassegament de
materials de l’obra i dels accessos de l’obra.
E) L’espai que s’ocupi de via pública fora de l’edifici a restaurar haurà de ser autoritzat
per la Direcció de l’obra i els Tècnics Municipals, es considerarà una ocupació a
precari. Si per necessitats de l’Ajuntament s’ha de modificar la situació d’aquesta
ocupació, l’adjudicatari estarà obligat a fer-ho sense dret a indemnització i amb un
termini màxim de 5 dies des de el dia que se li notifiqui. Tot l’espai de via pública
que s’ocupi es protegirà amb una làmina geotèxtil de mínim 100gr/m2 i amb taulers
de fusta en les zones de recolzament de bastides, palets de material, contenidors de
residus, casetes d’obra, pas de vehicles. Un cop finalitzades les obres l’adjudicatari
es farà càrrec de la reparació o substitució d’elements de la via pública malmesos
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per l’acopi de materials o accés de vehicles (mobiliari urbà, paviments,
instal·lacions,...).
F) A fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de tendals o làmines impermeabilitzants
provisionals mentre s’estigui en fase de desmuntatge i reconstrucció de la coberta
per prevenir filtracions en cas de pluges. Cada dia al finalitzar la jornada laboral es
taparan les zones descobertes o inacabades per protegir en cas de pluja les voltes i
elements de l’església.
G) A protegir amb els mitjans necessaris les zones de coberta de la Casa Convalescència
i Hospital de la Santa Creu on s’hagi de muntar bastides o elements auxiliars d’obra.
Al final de l’obra es farà un repàs de les zones de coberta afectades i es repararà
qualsevol desperfecte que hi aparegui.
H) A realitzar un cop acabada l’obra, i abans de la seva recepció una neteja general i a
fons dels interiors i exteriors de l’edifici i de tota la zona de via pública ocupada.
I) A lliurar a la direcció d’obra un cop acabats tots els treballs, el projecte as built de
l’obra executada, amb entrega de dues còpies en suport paper i dues còpies en
suport informàtic. El projecte as built inclourà tots els plànols de projecte amb les
modificacions realitzades durant l’obra, amb indicació especial de les instal·lacions i
la seva situació (en planta acotada respecte façanes i profunditat de la instal·lació
respecte nivell paviment acabat), planta topogràfica, plantes i perfils de la xarxa de
clavegueram amb acotació de diàmetres i profunditats,...
En el cas d’aquest projecte, es detallaran amb exactitud la posició i secció de cada
una de les bigues i elements estructurals i els alçats de totes les façanes.
Els plànols s’entregaran en suport .dwg, dgn i .pdf. L’Ajuntament entregarà
document model de caràtules i requisits de la documentació entregada.
J) A realitzar una neteja periòdica dels carrers adjacents a l’obra en cas de que en el
procés de construcció els vehicles que surtin de l’obra; sobretot en la fase de
moviment de terres i enderrocs s’embrutin els vials. En cas que no es realitzi la
neteja i l’hagi de realitzar l’empresa Concesionaria de la neteja de la via pública es
deduiran de la liquidació l’import de les factures de neteja complementària que
passi la Concesionaria a l’Ajuntament.
K) A lliurar un llistat de tots els industrials subcontractats que hagin intervingut en
l’execució de l’obra, amb indicació de les seves dades i del treball que han realitzat.
L) A fer-se càrrec de les despeses dels assaigs de control de qualitat que indiqui la
direcció de l’obra fins a un màxim del 1,5% del pressupost de l’obra. Al final de l’obra
s’entregarà a la direcció de l’obra una còpia en suport paper i una en suport
informàtic dels resultats de tots els assaigs i de tots els certificats de materials que
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demani la direcció de l’obra. La situació de tots els assaigs realitzats s’anotarà i
acotarà en plànol entregat en suport .pdf i .dwg o .dgn
M) A presentar en els casos que en el projecte es faci indicació d’un tipus de model de
material, una mostra i la fitxa de característiques del model que s’indica en projecte i
una del proposat per l’empresa com a equivalent si aquesta així ho vol, per tal de
que la direcció de les obres pugui comparar les seves característiques tècniques i
estètiques i acceptar si s’escau com a equivalent el model proposat. L’empresa
presentarà els models amb la suficient antelació per tal de que no s’endarrereixin els
treballs.
N) A subministrar i instal·lar a peu de l’obra els cartells enunciatius que en el nombre i
característiques determini la direcció facultativa de l’obra.
O) A subministrar i instal·lar a peu de l’obra els cartells enunciatius que en el nombre i
característiques determini la direcció facultativa de l’obra.
P) A posar a disposició de la Direcció de l'obra, abans del seu inici, una oficina a peu
d’obra, equipada amb mobiliari d’oficina format per; taula de treball, taula de
reunions per a 6 persones, armaris, amb il·luminació suficient, electricitat i
climatització per hivern i estiu, i amb un equip informàtic format per un ordinador
portàtil d’última generació i una impressora color A3, amb connexió a línia ADSL o
WIFI.
Q) A realitzar les cales amb mitjans mecànics o manuals per a localització de serveis i
instal·lacions necessàries per a treballar amb seguretat i sense risc per a les
instal·lacions existents.
R) A permetre l’accés a l’obra de les visites “institucionals” que l’Ajuntament cregui
oportunes, previ notificació amb 48 h d’antelació i coordinació entre la Direcció de
l’obra i el representant de l’Adjudicatari. Les visites només es podran realitzar en
zones d’obres en que no s’afecti al ritme de producció i en que no hi hagi riscos
importants per a la seguretat de les persones i de l’obra.
S) A posar a disposició de l’obra un Encarregat d’Obres amb formació i experiència
contrastada en obres de restauració a dedicació exclusiva.
T) A posar a disposició de l’obra un recurs preventiu amb formació i experiència
contrastada a dedicació exclusiva.

31 de 46

U) A comunicar abans de l’inici de l’obra les dades de contacte d’un responsable de
l’obra (Cap d’Obra, Encarregat, Recurs preventiu,...) que haurà de ser localitzable les
24 h del dia tots els dies de la setmana per els serveis d’emergència ( guàrdia
urbana, bombers,...), companyies de subministrament de serveis o la pròpia direcció
d’obra en cas d’haver-hi una incidència o emergència en l’àmbit de l’obra en horari
en que no s’estigui treballant.
V) A l’execució dels treballs dins del termini establert en aquest plec.
W) A complir les disposicions sobre protecció al treballador, seguretat social i higiene,
mutualisme laboral i accidents de treball per als treballadors empleats en el
compliment del contracte.
X) A complir amb la resta d’obligacions establertes en aquest plec i en els corresponent
projecte tècnic.
Y) A comunicar per escrit i amb anterioritat a l’acte de celebració de la comprovació del
replanteig de l’obra, el nom i NIF de les persones designades per a delegat d’obra,
cap d’obra i responsable de seguretat i salut a l’obra. Aquesta comunicació haurà
d’anar signada pel contractista i també per les persones designades com a prova de
conformitat amb el seu nomenament.
Z) A tenir l’informe final d’obra per part de la Direcció de l’obra, l’acta favorable el
certificat d’abocament de les runes generades per l’edifici per part d’un abocador
autoritzat, prèviament a la recepció de les obres.
Clàusula 32. Transparència i compliment dels principis ètics de la contractació
a) D’acord amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, el contractista es compromet a facilitar la
informació que sigui necessària per donar compliment a les obligacions establertes
per la Llei esmentada.
b) Tanmateix, per tal de donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’empresa
contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta
que s’estableixen a continuació:


Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves formes.



Els contractistes han de comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les
possibles situacions de conflicte d’interessos.
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c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes als apartats anteriors,
serà causa d’exclusió de la licitació i de resolució del contracte, sens perjudici
d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
Clàusula 33. Despeses inherents al contracte i exigibles al contractista
 Seran a compte de l’adjudicatari les despeses dels anuncis de licitació i formalització
del contracte fins a un import màxim de 2.000€. I aquestes es faran efectives un cop
s’hagi formalitzat el contracte.
 La subscripció d’una pòlissa de responsabilitat civil amb un capital mínim de
600.000,00€ per sinistre i un sublímit per víctima, inclòs l’accident de treball, igual o
superior a 150.000,00€.
Clàusula 34. Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del TRLCSP, ostenta les
prerrogatives següents:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.
Clàusula 35. Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, 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 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests
com a confidencial.
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En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
Clàusula 36. Protecció de dades de caràcter personal
El contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la
normativa de protecció de dades de caràcter personal. El contractista s’obliga a complir amb
les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal i, en especial, les contingudes a l’art. 12, números 2 a 4, de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de
21 de desembre.
El contractista s’obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per
garantir la seguretat de les dades i en especial les establertes en el Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Clàusula 37. Modificació del contracte
Només es podran introduir modificacions al contracte per raons d’interès públic i per a
atendre a causes imprevistes. Qualsevol altra modificació del contracte només pot operar
quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb
caràcter taxat, estableix l’article 107 del TRLCSP, Aquests modificacions no poden alterar les
condicions essencials de la licitació i l’adjudicació del contracte i s’han de limitar a introduir
les variacions estrictament indispensables per donar resposta a la causa objectiva que
motiva la modificació.
Es considera que s’alteren les condicions essencials en els casos previstos en l’article 107.3
del TRLCSP.
La modificació del contracte no es pot fer amb la finalitat d’afegir prestacions
complementàries a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte a fi que es
puguin complir finalitats noves no previstes en la seva documentació preparatòria, o
incorporar un prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent. En aquests
supòsits, s’ha de fer una nova contractació de la prestació corresponent, en la qual es pot
aplicar el règim establert per l’adjudicació dels contractes complementaris si concorren les
circumstàncies que preveu l’article 174.b) del TRLCSP.
L’Ajuntament de Vic podrà introduir modificacions al contracte per raons d’interès públic i
per a atendre a causes imprevistes, sempre i quan aquestes modificacions no afectin a les
condicions essencials del contracte i puguin integrar-se en el projecte inicial mitjançant una
correcció d’aquest.
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No tindran la consideració de modificacions al contracte les ampliacions del seu objecte que
no puguin integrar-se en el projecte inicial mitjançant una correcció d’aquest o que
consisteixin en la realització d’una prestació susceptible d’utilització o aprofitament
independent o dirigida a satisfer finalitats noves, les quals hauran de ser contractades de
forma separada seguint el procediment que determini l’Administració actuant.
Les modificacions del contracte no poden ser substancials i s’han de limitar a introduir les
variacions estrictament indispensables per donar resposta a la causa objectiva que motiva la
modificació. Es considera que una modificació del contracte és substancial quan tingui com a
resultat un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de
les condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que, en cas d'haver figurat
en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents
dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent a l'acceptada inicialment o
haurien atret a més participants en el procediment de contractació; que la modificació alteri
l'equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d'una manera no prevista al
contracte inicial; que la modificació ampliï de forma important l'àmbit del contracte; i que
l’empresa contractista sigui substituïda en circumstàncies diferents de les previstes en
aquesta clàusula.
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar
indemnització.
En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra
pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48.
Clàusula 38. Suspensió del contracte
En el cas que l’Administració acordi la suspensió de les obres s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del TRLCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el
termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la
suspensió.
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L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS
DEL CONTRACTE
Clàusula 39. Cessió del contracte
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 226 del TRLCSP, i de la
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
Clàusula 40. Subcontractació
La subcontractació es regirà pel que disposen els articles 227 i 228 del TRLCSP i per la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
En cas que les empreses licitadores tinguin la intenció de subscriure subcontractes hauran
de presentar una declaració responsable respecte de cadascuna de les empreses que tenen
previst subcontractar, en la qual consti la identitat, dades de contacte i representant o
representants legals de l'empresa o empreses amb les quals pretenen subcontractar, i en la
qual es manifesti que no es troben incurses en prohibició de contractar o en algun motiu
d'exclusió d'acord amb la normativa en matèria de contractació pública.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, a l’òrgan de contractació, després de
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan s’iniciï l’execució, , la intenció de celebrar
els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la
identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la
seva experiència.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació
necessària sobre els nous subcontractes.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i
circumstàncies regulades en l’article 227 del TRLCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
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reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’obra
pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.
Quan el contractista incompleixi les condicions per la subcontractació establertes a l’art. 227
del TRLCSP o el límit màxim especial establert per la subcontractació, així com la falta
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants
de la situació d’emergència que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la
imposició a l’empresa contractista de les penalitats reguladas a l’art. 227 esmentat, amb
subjecció al següent:
-

Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme l’article
212 del TRLCSP.
Com a regla general, la quantia serà un 5% de l’import del subcontracte, llevat que,
motivadament, l0òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt
greu, cas en el qual podrà assolir fins a un 10% o fins el màxim legal del 50%
respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar
la gravetat.

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista
principal. Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa
contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal o dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació
pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 60 del
TRLCSP. Si l’òrgan de contractació comprova que les empreses subcontractistes es troben
incurses en algun dels motius d’inhabilitació, d’exclusió o de prohibició de contractar
esmentats l’empresa contractista les haurà de substituir.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
que disposa l’article 228 i 228 bis del TRLCSP.
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L’empresa contractista ha d’aportar la relació detallada d’empreses subcontractistes i
subministradores que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament.
En el cas que l’empresa contractista pacti amb les empreses subcontractistes i amb les
empreses subministradores terminis de pagament superiors als establerts a l’article 228 del
TRLCSP, d’acord amb el previst en l’apartat 5 d’aquest mateix article, tindran la consideració
de clàusula abusiva aquells pactes en virtut dels quals l’empresa contractista no es
comprometi a pagar, a les empreses subcontractistes i subministradores de manera
immediata un cop exhaurit el termini legal màxim previst, sempre que per part de l’òrgan de
contractació s’hagi complert la seva obligació de pagament.
Acabat el termini d’execució i abans de la liquidació, l’empresa contractista ha de presentar
un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses
subcontractistes i subministradores.
Les obligacions de presentació de la relació detallada d’empreses subcontractistes o
subministradores i del document acreditatiu del compliment efectiu dels terminis
d’abonament es consideren condicions essencials d’execució, de manera que el seu
incompliment permetrà la imposició de les penalitats que s’estableixin.
Clàusula 41. Revisió de preus
L’Adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 42. Recepció, termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva
La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 222
i 235 del TRLCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.
El termini de garantia serà de 1 any, al que se li sumarà el termini que voluntàriament
ofereixi com a prolongació el contractista, i començarà a computar a partir de la recepció de
les obres.
Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que
disposa l’article 167.1 del RGLCAP.
Totes les despeses que es generin per la conservació de les obres durant el període de
garantia seran a compte del contractista en els termes que estableixi la legislació, no tenint

38 de 46

Codi de verificació
²3118134O5H3D1W4N16QY<»
²3118134O5H3D1W4N16QY<»
3118134O5H3D1W4N16QY

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.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte,
si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i
transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 102 del TRLCSP.
Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista
a càrrec de la liquidació del contracte.
Si les obres estan en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic
designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar per
rebudes, i se n’ha d’estendre l’acta corresponent, moment en què comença el termini de
garantia.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, s’ha de fer constar a l’acta i el director
de les obres ha d’assenyalar els defectes observats, detallar les instruccions necessàries i
fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho ha
efectuat, se li pot concedir un altre termini improrrogable o bé es pot declarar resolt el
contracte.
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre
l’estat de les obres. Si és favorable, el contractista queda rellevat de qualsevol
responsabilitat, llevat del que disposa l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o
cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les
obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies. En el cas que
l’informe no sigui favorable i els defectes observats es deguin a deficiències en l’execució de
l’obra i no pas a l’ús del que s’hagi construït, durant el termini de garantia, el director
facultatiu ha de procedir a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda
reparació del que s’hagi construït, i li ha de concedir un termini per fer-ho durant el qual
continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per
ampliació del termini de garantia.
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la
construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de
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respondre dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a
comptar de la recepció.
Clàusula 43 . Resolució del contracte
La resolució del contracte es regirà per l’establert, en caràcter general, en els articles 223 i
següents del TRLCSP, i específicament pels contractes d’obres en els article 237 i següents de
l’esmentat text legal. També d’acord amb el què estableixen els articles 109 a 113 i 172 del
RGLCAP.
També són causes de resolució del contracte:
-

-

La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes assenyalats en la
clàusula 34 d’aquest plec, que hagués exigit un nou procediment de contractació.
El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació
del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.
El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió
Europea.
L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte
les dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa
l’article 224 del TRLCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva,
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el
que excedeixin de l' import de la garantia.
Clàusula 44. Penalitats per Incompliment
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte i serà immediatament executiu; es faran efectives mitjançant
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no puguin deduir-se de
les esmentades certificacions.
S’imposaran penalitzacions al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a
continuació.
a) Per compliment defectuós.
b) Per incomplir criteris d’adjudicació.
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Si durant l’execució del contracte s’aprecia que, per causes imputables al
contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels compromisos assumits en la seva
oferta, en especial si haguessin estat valorats dins un criteri d’adjudicació.
c) Per demora.
El contractista està obligat a complir el contracte dins dels terminis fixats per a la
realització del mateix. Quan per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en
demora respecte del compliment dels terminis parcials o del termini total,
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’art. 212 del TRLCSP podrà optar per la
resolució del contracte o per la imposició de penalitats.
Quan per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora respecte del
compliment del termini d’inici de les obres després de la signatura del contracte, la
penalització es calcularà a raó de 0,20 € per cada 1.000€ del preu del contracte i per
cada dia natural de demora.
Quan per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora respecte del
compliment del termini total de les obres després de l’acta de comprovació del
replanteig, la penalització es calcularà a raó de 0,20 € per cada 1.000€ per cada dia
de demora a partir del primer mes.
Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà al
que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.
Com a regla general, la quantia de la sanció per incórrer en supòsits d’incompliment serà
d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que motivadament, l’òrgan de
contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, la sanció
podria arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%. La reiteració en l’incompliment es
podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.
En tot cas, la imposició de les penalitzacions no eximirà al contractista de l’obligació que
legalment l’obliga a la reparació dels defectes.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir
dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
Clàusula 45. Extinció del contracte
1 El contracte s’extingeix pel seu compliment o per la seva resolució, segons el que
s’estableix a l’article 221 del TRLCSP.
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2. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb
els termes d’aquest i a satisfacció de l’Ajuntament, la totalitat de la prestació, segons el que
s’estableix a l’article 222.1 del TRLCSP.

VII. RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT
Clàusula 46. Règim de recursos
1. Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte i els actes que adopti l’òrgan de
contractació en relació amb els efectes, compliment, i extinció d’aquest contracte són
susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa.
2. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
d’interpretar aquest contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, llevat del cas en què les modificacions es trobin
previstes en el plec i acordar-ne la resolució i els seus efectes són susceptibles de recurs
potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, o de recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Clàusula 47. Jurisdicció competent
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi a
la via administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció contenciós-administrativa
que serà la competent per resoldre totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació
amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció del present contracte,
de conformitat amb l’establert a l’art. 21.1 del TRLCSP.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
En ............................................................................. amb DNI núm. ........................... en nom
propi (o en representació de ................................................................................) amb domicili
per a notificacions a .................. al carrer .........................................................................
telèfon
........................
fax
.........................
i
correu
electrònic
..................................................., manifesto que assabentat del plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte de les obres
compreses en el projecte de restauració de la coberta i façana de l'església de l'Hospital,
situada a la rbla. de l'Hospital, núm. 52 de Vic.
DECLARO RESPONSABLEMENT:
a) Que l'entitat a la que represento compleix les condicions establertes legalment
per a contractar amb l'Administració; els requisits de solvència d'aquest Plec; té la
capacitat d'obrar i no està incursa en cap de les prohibicions de contractar que
s'estableixen a l'article 60 del TRLCSP.
(En el cas que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut,
a tributar o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de
conformitat amb la legislació vigent aplicable, aquesta circumstància es farà
constar mitjançant declaració responsable, especificant el supòsit legal
d’exempció que concorre.)
b) Que l'entitat a la que represento està al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que
estableix l'article 60 i l'apartat 1.c) de l'article 146 del TRLCSP.
c) Que no forma part dels òrgans de govern o administració de l’entitat a la que
represento cap persona d'aquelles a les que fa referència la Llei 25/1983, de 26
de desembre, sobre incompatibilitats d'alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
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d) Que d'acord amb l'article 145 del TRLCSP i l'article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, l'entitat a la que represento:
• No pertany a cap grup empresarial
• Pertany al grup empresarial .................................... del que formen part les
societats següents:
..........................
e) Que l’entitat a la que represento té subscrita una pòlissa de responsabilitat civil
d’import _____________ € per sinistre i un sublímit per víctima, incloent
l’accident de treball, de ____________ €.
(En el cas de no tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil amb un capital
mínim de 600.000,00€ per sinistre i un sublímit per víctima, inclòs l’accident de
treball, igual o superior a 150.000€, cal substituir la redacció de l'apartat e) amb
la següent redacció):
f) Que l’entitat a la que represento es compromet a subscriure una pòlissa de
responsabilitat civil amb un capital mínim de 600.000 € per sinistre i un sublímit
per víctima, inclòs l’accident de treball, igual o superior a 150.000€ d’acord amb
allò que disposa la clàusula 20.A.4 del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’aquesta licitació.
g) Que el domicili per a la pràctica de notificacions de l’entitat a la que represento és
.......................................................................... i l’adreça de correu electrònic a
efectes de comunicacions és ....................................................................
(apartats a incloure en la declaració, només si s’escau):
h) Que l’entitat a la que represento se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pugui correspondre al licitador. (En el cas d’empreses estrangeres).
i) Que l’entitat a la que represento està integrada per un nombre de treballadors
discapacitats no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
j) Que l’entitat a la que represento disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre
les dones i els homes.
k) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les
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obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si
s’escau, a l’adjudicació del contracte.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc, data i signatura)
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ANNEX II
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA.
A) Proposició econòmica
Es presentarà conforme al següent model:
“El Sr./a. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a
_____________, c/ ____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en
representació de l’empresa ___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentada de l'expedient per a la contractació de les OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE
DE RESTAURACIÓ DE LA COBERTA I FAÇANA DE L'ESGLÉSIA DE L'HOSPITAL, SITUADA A LA
RBLA. DE L'HOSPITAL, NÚM. 52 DE VIC, anunciat en el Perfil del contractant de l’Ajuntament
de Vic en data ...... de ........................ de 2017, faig constar que conec el Plec de condicions
administratives particulars i el plec de condicions tècniques del projecte que serveix de base
al contracte i ho accepto íntegrament, i em comprometo a portar a terme l'objecte del
contracte, amb subjecció als esmentats plecs i al projecte aprovat definitivament pel Ple
Municipal en la sessió de data 1 de març de 2017, amb les següents condicions:
Preu net sense IVA: .................................................. €
21% d’IVA .................................................................€
Preu total inclòs el 21% d’IVA ....................................€
(S’han d’expressar clarament les quantitats en lletres i en xifres)

(Lloc i data)
Signatura.”
(*) El preu ofert no podrà superar l’assenyalat en la clàusula 4a. del plec de Clàusules administratives
particulars regulador d’aquesta contractació.
(**) En cas de discordança en les quantitats indicades prevaldrà l’import en euros indicat en lletres.

B) Millora en l’increment del període de garantia de ..................... mesos sencers
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