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CONTRACTE D’OBRES:
AMPLIACIÓ CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL
CAMP DE LES LLOSES AL MUNICIPI DE TONA

CONTRACTE D’OBRES:
“AMPLIACIÓ CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES LLOSES AL
MUNICIPI DE TONA”
REUNITS
D'una part, el senyor JOAN CARLES RODRÍGUEZ CASADEVALL, en qualitat de
president del Consell Comarcal d'Osona, que actua en virtut de les facultats que
legalment li atribueix l'article 13 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, assistit per mi, el
sotasignat secretari del Consell Comarcal d'Osona, Valentí Costa Casademunt.
De l'altra, el senyor CARLOS PELLICER CALCENA, titular del DNI número
73258088Y, que actua en nom i representació de VIALITAT I SERVEIS, SLU, amb
número d'identificació fiscal B64311913, i domiciliada al Passatge d’Adolf Comeron,
4, 2a planta, de Mataró (08302), en virtut de l’escriptura pública d’elevació a públic
d’acords socials, atorgada davant el Notari del Col·legi de Catalunya, senyor Tomás
Feliu Álvarez de Sotomayor, de data 26 de novembre de 2007 i sota el número 3255
del seu protocol, que l’adjudicatari declara vigent i no revocada ni modificada
posteriorment.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar
el present contracte administratiu.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- Per Provisió de Presidència de data 29 de juliol de 2020, es va incoar
l’expedient per a la contractació de l’obra denominada “Ampliació del Centre
d’Interpretació del Camp de les Lloses al municipi de Tona”, pel procediment obert
simplificat i amb més d’un criteri d’adjudicació, segons consta en la provisió unida a
aquest document com a annex I.
Segon.- Mitjançant un informe de data 8 de setembre de 2020, la interventora del
Consell Comarcal d'Osona, havia acreditat l'existència de consignació pressupostària

expressa, adequada i suficient per atendre aquesta despesa, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 15 432 65001 del pressupost comarcal per a l'exercici de 2020.
Tercer.- Per acord de la Comissió Permanent del Ple de data 9 de setembre de 2020,
es va aprovar l’expedient de licitació per a la contractació de l’obra denominada
““Ampliació del Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses al municipi de Tona”, pel
procediment obert simplificat i amb més d’un criteri d’adjudicació així com el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars,
segons consta en el certificat de Secretaria a aquest document com a annex II.
Quart.- En data 26 de novembre de 2020 es va requerir a l’empresa Vialitat i Serveis,
SLU, com a licitador proposats amb l’oferta més avantatjosa, d’acord amb l’acta de la
Mesa de Contractació de data 4 de novembre de 2020, perquè aportessin la
documentació relacionada a la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars, constituïssin la garantia definitiva i emplenessin i presentessin la fitxa de
creditor.
Cinquè.- Per tal de respondre de les obligacions derivades d’aquest contracte, en
data 3 de desembre de 2020, l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, va presentar la
documentació relacionada amb la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars i van constituir, a favor del Consell Comarcal, la fiança definitiva, per un
import de vint-i-nou mil nou-cents tres euros amb cinquanta-un cèntims (29.903,51 €).
S'adjunta una còpia de l’aval bancari núm. 0477831 de Bankinter, SA, per import de
29.903,51 €, de data 30 de novembre de 2020, de la que s’adjunta justificant com a
annex III.
Sisè.- Per acord de la Comissió Permanent del Ple de data 9 de desembre de 2020
es va adjudicar el contracte a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, segons consta en el
certificat de Secretaria unit a aquest document com a annex IV.
Setè.- L'adjudicatari declara sota la seva responsabilitat que ni ell ni cap de les
persones que integren els òrgans de govern o administració de l’entitat es troben
inclosos en cap de les circumstàncies que prohibeixen de contractar amb les
administracions públiques, establertes als articles 71 i 72 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de de contractes del sector públic, per la qual es transposen a

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE:
Primera.- El senyor CARLOS PELLICER CALCENA, en qualitat d’administrador
únic, que actua en nom i representació de VIALITAT I SERVEIS, SLU, es
compromet a executar l’obra denominada “AMPLIACIÓ DEL CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES LLOSES AL MUNICIPI DE TONA”, amb
estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars, unit com a annex V,
al plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el projecte executiu, al
document complementari de treball unit com a annex VI, a l’oferta digital presentada,
millores incloses, i a la resta de documents de caràcter contractual els quals accepta
plenament. D’això en deixa constància en aquest acte signant electrònicament aquest
document.
Segona.- El preu del contracte és de CINC-CENTS NORANTA-VUIT MIL SETANTA
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (598.070,13 €), més cent vint-i-cinc mil cinc-cents
noranta-quatre mil euros amb setanta-tres cèntims (125.594,73 €)
Tercera.- El preu indicat a la clàusula segona no és susceptible de revisió per cap
concepte, de conformitat amb el que disposa la clàusula 37 del plec de clàusules
administratives particulars.
Quarta.- El pagament del preu indicat en la clàusula segona, es farà d’acord amb la
clàusula 36 del plec de clàusules administratives particulars.
Cinquena.- L’acta de comprovació del replanteig es formalitzarà en un termini no
superior a un mes, a comptar de la data d’aquest contracte, de conformitat amb el que
disposa la clàusula 26 del plec de clàusules administratives particulars.
Sisena.- El termini de començament de les obres és l’endemà del dia de la signatura
de l’acta de comprovació del replanteig d’acord amb la clàusula 6 del plec de clàusules
administratives particulars, i el termini d’execució és de 32 setmanes.

Setena.- El termini de garantia del contracte es fixa en 6 anys a comptar des de la data
de l’acta de recepció de l’obra, d’acord amb el que preveuen la clàusula 39 del plec de
clàusules administratives particulars i l’oferta presentada.
Vuitena.- En cas de demora en l’execució de les obres, la Corporació es reserva el
dret d’aplicar la clàusula 38 del plec de clàusules administratives particulars.
Novena.- L’adjudicatari, a més de prestar la seva conformitat expressa amb els plecs
de clàusules aprovats per contractar aquest servei, es sotmet igualment, per a tot el
que no s'hi preveu o resulti d'aplicació preferent al plec de clàusules administratives
generals de contractació del Consell Comarcal d'Osona, als preceptes de caràcter
bàsic de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; de la resta
de normes bàsiques de la legislació estatal sobre contractes; Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; del Text refós de les disposicions legals vigent en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; i
també a la resta de normes autonòmiques i estatals sobre contractes, en els seus
aspectes no bàsics, per aquest ordre.
Així ho atorguen, fets els advertiments de Llei, en especial els que es refereixen al
compliment del que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa. I
perquè consti tot el convingut es firma aquest contracte digitalment en la data indicada
en cada signatura electrònica, juntament amb mi, el secretari del Consell Comarcal,
que dono fe de tot el contingut del contracte.

Per VIALITAT I SERVEIS, SLU
Carlos Pellicer Calcena

ANNEX I
PROVISIÓ INICI

PROVISIÓ DE PRESIDÈNCIA
Assumpte:

Inici expedient licitació contracte d’obres: Ampliació del Centre d’Interpretació
del Camp de Les Lloses al municipi de Tona

Expedient:

1379-000006-2020 (X2020000476)

Fets o antecedents
Vista la proposta del servei i memòria de necessitats de data 22 de juliol 2020 signada pel
tècnic responsable del projecte FEDER, senyor Alejandro Pérez Romero, on exposa la
necessitat de contractar el servei denominat “Ampliació del centre d’interpretació del camp
de les lloses, Tona” amb un valor estimat del contracte de cinc-cents noranta-nou mil trescents vuitanta-vuit euros amb setanta-nou cèntims (599.388,79 €), IVA no inclòs, i un
pressupost base de licitació de set-cents vint-i-cinc mil dos-cents seixanta euros amb
quaranta-tres cèntims (725.260,43 €), IVA inclòs, mitjançant procediment obert simplificat, i
en el que consta la naturalesa i l’extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte proposat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les.
A la memòria esmentada es justifica la insuficiència de mitjans propis per a complir les
necessitats de contractació.
Fonaments de dret
Articles 28, 116.1, 159 i disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de contractes del
sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant LCSP).
De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa
establertes per la Disposició addicional segona apartat 1 de la LCSP,
DISPOSO:
1.- Incoar un expedient de tramitació ordinària per adjudicar, pel procediment obert simplificat i
amb varis criteris de valoració, la contractació de les obres anomenades “Ampliació del centre
d’interpretació del camp de les lloses, Tona” amb un valor estimat del contracte de cinccents noranta-nou mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb setanta-nou cèntims (599.388,79
€), més cent vint-i-cinc mil vuit-cents setanta-un euros amb seixanta-cinc cèntims
(125.871,65 €) corresponents al 21% d’IVA, i un pressupost base de licitació de set-cents
vint-i-cinc mil dos-cents seixanta euros amb quaranta-tres cèntims (725.260,43 €) d’acord
amb les necessitats motivades a la memòria de necessitats de data 22 de juliol de 2020.

2.- Encarregar a Secretaria que redacti el plec de clàusules administratives particulars, als
serveis corresponents que redactin el plec de prescripcions tècniques particulars, que hauran
de regir el contracte.
3.- Sotmetre els plecs, una vegada redactats, als informes preceptius de Secretaria sobre la
matèria i Intervenció sobre l'existència del crèdit adequat i suficient.
Ho mano i signo.
El president

ANNEX II
ACORD LICITACIÓ

Valentí Costa Casademunt, secretari del Consell Comarcal d’Osona,
CERTIFICO:
Que la Comissió Permanent del Ple en sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2020
adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
“31. LICITACIÓ CONTRACTE: ADEQUACIÓ DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL
CAMP DE LES LLOSES A TONA
Fets o antecedents
El 50% de l’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació
Vista la provisió de presidència de data 29 de Juliol de 2020, per la qual es disposa l’inici de
l’expedient per a la contractació de l’obra denominada “Ampliació del Centre d’Interpretació del
Camp de les Lloses, al municipi de Tona ”, mitjançant la modalitat de procediment obert
simplificat i amb varis criteris de valoració, amb un pressupost de licitació de cinc-cents norantanou mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb setanta-nou cèntims (599.388,79 €) anuals, més cent
vint-i-cinc mil vuit-cents setanta-un euros amb seixanta-quatre cèntims (125.871,64 €),
corresponents al 21% d’IVA, d’acord amb les necessitats motivades a la proposta/memòria del
servei emesa pel tècnic Alejandro Pérez Romero en data 22 de Juliol de 2020.
Vistos el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques
inclòs en el projecte executiu i l’informe complementari de treball, redactats per aquesta
contractació i trobats conformes.
L’import total del contracte és de set-cents vint-i-cinc mil dos-cents seixanta euros amb
quaranta-tres cèntims (725.260,43 euros), IVA inclòs i la despesa està prevista en el pla
d’inversions com una despesa plurianual amb el següent detall:



Anualitat 2020 per import de 306.873,75 euros
Anualitat 2021 per import de 418.386,68 euros

Vistos els informes del secretari i la interventora del Consell.
Fonaments de dret
Articles 117, 131, 135, 145, 156 i 159.6, i disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (en endavant LCSP).
El plec de clàusules administratives generals de contractació del Consell Comarcal d’Osona
s’aplica en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa
establertes per la Disposició addicional segona apartat 1 de la LCSP.
Resolució de Presidència número 2020PRES000068 de data 21 de febrer de 2020 per la
qual es deleguen competències en matèria d’aprovació de fases d’execució pressupostària
de despeses relatives a contractes.
Base 17a d’execució del pressupost comarcal per a l’exercici 2020.
Per allò exposat, la Comissió Permanent del Ple, per UNANIMITAT dels assistents, que
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Comissió, amb els vots a
favor de Joan Carles Rodríguez i Casadevall d’ERC-AM, Carles Banús i Puigivila de Junts
per CAT, Pere Medina i Serrahima d’IDO, Margarida Feliu i Portabella d’ERC-AM, Marçal
Ortuño i Jolis d’ERC-AM, Marc Verdaguer i Montanyà de Junts per CAT i Núria Roca i
Carrasco d’IDO,
Acorda:
1r.- Aprovar l’expedient per a la contractació de l’obra denominat “Contracte d'obres FEDER:
Ampliació del Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses a Tona”, mitjançant tramitació
ordinària pel procediment obert simplificat i amb varis criteris d’adjudicació, amb un
pressupost màxim de licitació de cinc-cents noranta-nou mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb
setanta-nou cèntims (599.388,79 €), més cent vint-i-cinc mil vuit-cents setanta-un euros amb
seixanta-quatre cèntims (125.871,64 €), corresponents al 21%. L’import total del contracte és
de set-cents vint-i-cinc mil dos-cents seixanta euros amb quaranta-tres cèntims (725.260,43
euros), IVA inclòs i la despesa està prevista en el pla d’inversions com una despesa plurianual
amb el següent detall:



Anualitat 2020 per import de 306.873,75 euros
Anualitat 2021 per import de 418.386,68 euros

2n.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació i l’adjudicació del contracte i la no
divisió en lots.
3r.- Autoritzar la despesa derivada d’aquesta contractació amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 15.432.65001 del vigent pressupost comarcal, per un import 306.873,75
euros, IVA inclòs corresponent a l’anualitat 2020.

4t.- Anunciar la licitació del contracte en el perfil del contractant perquè en el termini dels vint
dies hàbils següents a la seva publicació, els interessats puguin presentar les seves
proposicions.”
I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat, fent la reserva a
que es refereix l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i a reserva dels termes
que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
El secretari
Signat electrònicament

ANNEX III
FIANÇA

ANNEX IV
ACORD ADJUDICACIÓ

Valentí Costa Casademunt, secretari del Consell Comarcal d’Osona,
CERTIFICO:
Que la Comissió Permanent del Ple en sessió ordinària del dia 9 de desembre de 2020
adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
“37. ADJUDICACIÓ CONTRACTE: AMPLIACIÓ DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL
CAMP DE LES LLOSES
Fets o antecedents
Vist l'expedient de licitació per a la contractació de l’obra “Ampliació del Centre
d’Interpretació del Camp de les Lloses (Tona)”, tramitat pel procediment obert i amb varis
criteris d’adjudicació.
En data 18 de setembre de 2020 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del
contractant del Consell Comarcal d’Osona, i d’acord amb la clàusula 16 del plec de
clàusules administratives particulars, el termini per a la presentació de proposicions era de
20 dies naturals a partir de la data de publicació.
En data 14 d’octubre de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre
A corresponent a la documentació administrativa i a la relacionada amb els criteris de
valoració de caràcter subjectiu. La documentació es va trametre als serveis tècnics per tal
que elaboressin l’informe corresponent als criteris subjectius.
En data 21 d’octubre de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre
B corresponent a la documentació administrativa relacionada amb els criteris de valoració de
caràcter objectiu. Dels càlculs realitzats es va concloure que l’oferta presentada per Certis
Obres i Serveis, SAU, estava incursa en presumpció de baixa anormal o desproporcionada i,
per aquest motiu, en data 23 d’octubre de 2020 es va requerir al licitador que presentés en
el termini de tres (3) dies hàbils la documentació justificativa.
Exhaurit el termini de presentació de la documentació, el licitador requerit no va presentar la
documentació corresponent i es considera que no s’havia explicat satisfactòriament el baix
nivell del preu o costos proposats. Per tant, d’acord amb l’article 149.6 de la LCSP, a la vista
que no s’ha justificat la presumpta baixa anormal o desproporcionada, la Mesa proposa
l’exclusió de l’empresa Certis Obres i Serveis, SAU, del procediment de licitació que ens
ocupa.
En data 4 de novembre es va reunir la Mesa de Contractació per efectuar la puntuació
definitiva. De conformitat amb l’article 150 de la LCSP es classifica, per ordre decreixent, les
proposicions presentades per poder elevar la corresponent proposta a l’òrgan de
contractació, i que és la següent:

Empresa
Vialitat i Serveis,
SLU
Construo
Construccions
Generals, SL
Serviobres Queralt,
SLU
Constructora y
Rehabilitadora
Secla, SA
Artifex
infraestructures, SL
Vesta
Rehabilitacions,SL

Valoració criteris
subjectius

Valoració criteris
objectius

Puntuació
TOTAL

24

73,82

97,82

22

73,98

95,98

13,5

73,82

87,32

21

64,43

85,43

21

59,8

80,8

12,5

64,13

76,63

16,5

53,86

70,36

Mon Vertical, SLU

Atesa la puntuació obtinguda pels licitadors, es proposa l’adjudicació del contracte a
l’empresa següent, d’acord amb la seva oferta i pel preu que es detalla a continuació:
Empresa
Vialitat i
SLU

Serveis,

Import
d’adjudicació

IVA

Total

598.070,13 €

125.594,73 €

723.664,86 €

En data 25 de novembre 2020 va requerir a Vialitat i Serveis, SLU, per tal que en el termini
de set (7) dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de recepció del requeriment, presentés
la documentació relacionada a la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars, la fitxa de creditors i la garantia definitiva del 5 % de l’import d’adjudicació, IVA
exclòs.
En data 4 de desembre de 2020, dins el termini establert a l’efecte, el licitador proposat va
presentar els documents justificatius exigits, i s’han considerat conformes.
Fonaments de dret
Articles 150, 151 i 159 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

El plec de clàusules administratives generals de contractació del Consell Comarcal d’Osona
s’aplica en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa
establertes per la Disposició addicional segona apartat 1 de la LCSP.
Pel que s’ha exposat, la Comissió Permanent del Ple, per UNANIMITAT dels assistents, que
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Comissió, amb els vots a
favor de Joan Carles Rodríguez i Casadevall d’ERC-AM, Carles Banús i Puigivila de Junts
per CAT, Pere Medina i Serrahima d’IDO, Margarida Feliu i Portabella d’ERC-AM, Marçal
Ortuño i Jolis d’ERC-AM, Maria Balasch i Pla d’ERC-AM, Núria Roca Carrasco d’IDO i Oriol
Usart Sánchez de Junts per CAT,
Acorda:
1r.- Declarar vàlid el procediment licitador obert i amb varis criteris d’adjudicació, convocat per
contractar el servei “Ampliació del centre d’interpretació del Camp de les Lloses (Tona)”, i
d’acord amb les ofertes presentades, adjudicar-lo a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, amb
l’oferta econòmicament més avantatjosa, pel preu de cinc cents noranta-vuit mil setanta euros
amb tretze cèntims (598.070,13 €), més cent vint-i-cinc mil euros cinc cents noranta quatre mil
amb setanta-tres cèntims (125.594,73 €), corresponents al 21% d’IVA, d'acord amb els plecs
de clàusules aprovats i amb l'oferta presentada.
2n.- Disposar la despesa derivada d’aquesta contractació amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 15.432.65001 del vigent pressupost comarcal per a l’exercici de 2020, per un
import de tres-cents sis mil vuit-cents setanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims euros
(306.873,75€), IVA inclòs.
3r.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària Vialitat i Serveis, SLU, amb l’indicació dels
recursos que corresponguin i comunicar-li que la signatura del contracte tindrà lloc no més tard
de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció de la present notificació,
mitjançant signatura digital.
4t.- Excloure de la licitació a Certis Obres i Serveis, SAU, atès que no va justificar la proposta
econòmica anormalment desproporcionada.
5è.- Notificar aquesta resolució als licitadors que no han resultat adjudicataris, expressant en
tot cas, els recursos que corresponguin.
6è.- Donar publicitat a aquesta adjudicació al Perfil del Contractant i donar-ne compte a la
Intervenció i a la Tresoreria comarcal.
7è.- Un cop formalitzat el contracte, publicar l’anunci de formalització al Perfil del
Contractant, publicar les dades al Portal de la Transparència i comunicar la informació al
Registre Públic de Contractes.
8è.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que faci.”

I perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat, fent la reserva a
que es refereix l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i a reserva dels termes
que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
El secretari
Signat electrònicament
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
DEL CONTRACTE D’OBRES:
AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES LLOSES (TONA)
Expedient: 1379-000006-2020 (X2020000476)
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
Clàusula 1. Definició de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte al que es refereix el present plec és l’execució de les obres incloses
en el projecte bàsic i executiu de “AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL
CAMP DE LES LLOSES”, redactat per l’arquitecte Pere Molina Vall-llovera, aprovat
mitjançant acord de data 11 de març de 2020 de la Comissió Permanent del Ple, en el marc
del programa operatiu FEDER Eix 6 “Osona, paisatge tradició i cultura”.
El 50% de l’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació
Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió,
de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament
europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les
Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els
procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:



45112450-4 Obres d’excavació en jaciments arqueològics
45212000-6 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb l’oci, els esports, la
cultura, allotjaments i restaurants

D’acord amb l’article 13 de la LCSP i l’annex I de l’esmentada norma, la nomenclatura NACE
d’aquestes obres és:


45000000

El contracte no es divideix en lots pels motius exposats en la proposta del servei i memòria
de necessitats.
Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació
del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan
acreditats a l’expedient.

Clàusula 3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de cinc-cents
noranta-nou mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb setanta-nou cèntims (599.388,79 €), més
l’IVA corresponent.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. En tot cas les ofertes que excedeixin
el pressupost base de licitació resultaran excloses del procediment.
El càlcul del pressupost base de licitació queda desglossat en els amidaments, quadre preus
i quadre de preus descompostos que conformen el pressupost del projecte executiu de les
obres.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’article 100 i concordants de la LCSP.
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de cent vint-i-cinc mil vuitcents setanta-un euros amb seixanta-quatre cèntims (125.871,64 €).
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i ha d’incloure, com a
partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu del contracte es consideraran
inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que els siguin d’aplicació, així
com totes les despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a conseqüències del
compliment de les obligacions contemplades en el present plec i en el plec de prescripcions
tècniques / projecte d’obres aprovat.
Clàusula 4. Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de cinc-cents noranta-nou mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb setanta-nou
cèntims (599.388,79 €), IVA exclòs.
Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del valor
total estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat
posats a disposició de l’empresa contractista per l'òrgan de contractació.
Clàusula 5. Existència de crèdit
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació és de set-cents vint-i-cinc mil dos-cents
seixanta euros amb quaranta-tres cèntims (725.260,43 €), IVA inclosa. Per a l’exercici 2020,
hi ha autorització per a una despesa màxima de tres-cents sis mil vuit-cents setanta-tres
euros amb setanta-cinc cèntims (306.873,75 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
15.432.65001 del vigent pressupost de l’exercici 2020 del Consell Comarcal d’Osona.

Clàusula 6. Durada del contracte i possibles pròrrogues
El termini d’execució de les obres és de 32 setmanes.
El termini començarà a comptar a partir de l’acta de comprovació del replanteig, la qual
s’haurà de realitzar en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de formalització
del contracte.
El contracte no serà prorrogable.
El lloc d’execució és el Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses, al municipi de Tona.
Clàusula 7. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques i pel projecte d’obres aprovat,
les clàusules i les prescripcions tècniques dels quals es consideren part integrant del
contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
d) Plec de clàusules administratives generals de contractació del Consell Comarcal
d’Osona.
e) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
f) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
g) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
i) Supletòriament, per la resta de normes de dret administratiu, i en el seu defecte, per les
normes de dret privat.
De conformitat amb l’article 35.1.d) de la LCSP, en tant en quan el PCAP formarà part del
contracte, les normes sobre protecció de dades de caràcter personal aplicables a aquest
contracte són:
a) Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el què respecta al tractament

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
b) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
c) 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 (en allò que no contradigui les dues normes anteriors).
d) Llei 32/2010, de 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que,
d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.
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 8. Tramitació de l’expedient, tipus de contracte i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i es durà a terme mitjançant
procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò
que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP.
El contracte a realitzar és un contracte d’obres, a tenor del que disposa l’article 13 de la
LCSP.
Clàusula 9. Perfil de contractant
El perfil del contractant és el mitjà electrònic que agrupa la informació i documents relatius a
l’activitat contractual, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic als
mateixos. D’acord amb el que estableix l’article 63 de la LCSP, el Consell Comarcal d’Osona
compta amb el perfil del contractant, al qual es podrà accedir a través de la següent direcció
web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ccosona/customProf
En el perfil del contractant s’hi publicarà el plec de clàusules administratives particulars,
l’informe complementari i de treball de les obres i el projecte aprovat, així com la resta de
documentació que formi part del procediment de licitació.
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades
en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de
licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de

l’òrgan de contractació. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les
adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Clàusula 10. Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que
s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica:
https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=8102490004&codiDepartament=
8102490004
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis
de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal
Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de
notificació.
Clàusula 11. Documents contractuals
Són documents contractuals:
1. El projecte d’obres denominat “Projecte bàsic i d’execució de l’ampliació del Centre
d’Interpretació del Camp de les Lloses”, redactat per en Pere Molina Vall-llovera, aprovat
mitjançant acord de la Comissió Permanent del Ple de data 11 de març de 2020.
2. El document que conté el “Projecte d’instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per
autoconsum de 20kW sobre coberta del centre d’interpretació del Camp de les Lloses a
Tona”, redactat per Moisés Martínez Félix, aprovat mitjançant acord de Ple de data 20 de
maig de 2020.

3. El document complementari de treball.
4. El plec de clàusules administratives generals, en tot allò que no s’oposi a la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic.
5. El document en que es formalitzi el contracte.
Clàusula 12. Principis ètics i regles de conducta
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenirse de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al
seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el
caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb
la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de

mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
i) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats
“offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries amb les
administracions tributàries de l’Estat, de Catalunya o de l’Ajuntament.
j) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats que
utilitzin instruments tributaris considerats com a competència fiscal lesiva per la OCDE.
k) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part
dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el seu cas i d’acord
amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de resolució del
contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació
vigent.
Clàusula 13. Aptitud per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article
65 de la LCSP;
Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts a les clàusules 14 i 15
d’aquest plec;
No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP;
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.
És requisit per a poder participar en la present licitació per a tots els licitadors la inscripció en
el Registre electrònic d’empreses licitadores de Catalunya (en endavant RELI) o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (en endavant ROLECE), en
la data final de presentació de les ofertes, d’acord amb l’article 159.4.a) de la LCSP.
En el cas que les dades que constin inscrites al RELI o ROLECE no estiguin degudament
actualitzades, els licitadors així ho hauran de fer constar a la declaració responsable
presentada.
L’aptitud per contractar i la solvència s’acreditaran mitjançant la informació que consta en el
RELI o ROLECE.
D’acord amb el que es disposa a l’article 139.1 de la LCSP, la presentació de les
proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les
dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat, o les llistes
oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
Clàusula 14. Classificació del contractista
Atenent al valor estimat del contracte serà requisit indispensable per a l’acreditació de la
solvència que l'empresari disposi de la següent classificació:
Grup: C - Subgrup: 2 - Categoria: D
Clàusula 15. Solvència de les empreses licitadores

Els licitadors, a més d'acreditar la seva classificació, hauran de fer constar el compromís
d’adscripció de mitjans personals i materials.
Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pels licitadors
i, per tant, del contracte que es ferm amb l'adjudicatari. Per aquest motiu, hauran de ser
mantinguts per l'empresa adjudicatària durant tot el temps de realització d'aquest contracte.
Qualsevol variació respecte a ells haurà de ser comunicada a aquesta Administració. El seu
incompliment podrà ser causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats d'acord
amb la clàusula 36.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per un o varis dels
mitjans a què es refereixen les lletres b) a f) de l’article 88.2 de la LCSP, sense que en cap
cas sigui aplicable l'establert en la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat
d'obres.
Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb
elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional,
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del
compromís per escrit de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats
esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la
unió o d'altres entitats.
Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de
selecció qualitativa que figurin en aquests.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els
termes indicats en la present clàusula. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal,
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Clàusula 16. Presentació de proposicions
La present licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores hauran de preparar i
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica, mitjançant l’eina Sobre
Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya,
accessible a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ccosona/customProf
El termini màxim de presentació de proposicions serà de vint (20) dies naturals comptats a
partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el
qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys deu dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions.
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 i el projecte d’obres aprovat.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en dos sobres digital, en els termes següents:
SOBRE A
Dins del sobre A les empreses licitadores han d’incloure:
a) Declaració responsable: Les empreses licitadores han de presentar una declaració
responsable, la qual s’adjunta com a annex 1 a aquest plec i com a plantilla al sobre
d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual declaren que
compleixen les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració.
b) Proposició avaluable mitjançant criteris que depenen d’un judici de valor. Informe sobre
la capacitat de resposta durant el període de garantia del producte.
c) Proposició avaluable mitjançant criteris que depenen d’un judici de valor. Sistema de
control de qualitat dels materials aplicable a l’obra concreta.
ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el SOBRE A no pot incloure cap informació que permeti
conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables de forma
automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE B
Dins del sobre B les empreses licitadores han d’incloure:
a) Proposició avaluable mitjançant criteris avaluables de forma automàtica. Augment del
període de manteniment correctiu i preventiu gratuït en anys posteriors.

b) Proposició avaluable mitjançant criteris avaluables de forma automàtica. Experiència
del cap d’obra i del responsable de l’obra en serveis o treballs iguals o similars.
c) Proposició econòmica. La proposició s’ha de formular conforme al model que s’adjunta
com a annex 2 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina
de Sobre Digital.
d) Proposició avaluable mitjançant criteris avaluables de forma automàtica. Millora:
instal·lació solar fotovoltaica.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la
declaració responsable. A més de la declaració responsable, han d’aportar un document on
consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en
la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del compromís de disposar
d’aquests mitjans.
Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, la documentació justificativa que els
sigui exigida.
Clàusula 17. Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà integrada pels membres que corresponguin, segons l’acord
núm. 7 “Nomenament dels membres de la Mesa de Contractació Permanent”, adoptat per la
Comissió Permanent del Ple en la sessió celebrada el dia 14 de març de 2018.
Les persones que custodiaran els sobres digitals seran dos dels custodis de la Mesa de
Contractació, que es designaran en el seu moment.
Clàusula 18. Criteris d'adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen:
Criteris que depenen d’un judici de valor, fins un màxim de 25 punts (25 %)
a) Es valorarà un informe on es detalli la capacitat de resposta durant el període de
garantia del producte. Valoració màxima 15 punts.
El sistema de puntuació es farà d’acord amb els següents criteris:
- Procediment de resposta (fins a un màxim de 12 punts):
o
o
o

Si està adaptat a l’obra concreta s’atorgarà 12 punts.
Si es considera un procediment genèric s’atorgarà 5 punts.
Si no hi ha procediment o té mancances no s’atorgarà cap punt.

- Grau de compromís (fins a un màxim de 3):
o
o

Si inclou compromís sobre el temps per resoldre incidències s’atorgarà 3
punts.
Si no inclou compromís sobre el temps de resposta no s’atorgarà cap punt.

Extensió màxima d’aquest apartat 1 full a doble cara. No es tindran en compte els
fulls que excedeixin d’aquest límit.
b) Es valorarà que la presentació del sistema de control de qualitat dels materials
sigui aplicable a l’obra concreta, amb propostes específiques. Valoració màxima
de 10 punts. Extensió màxima d’aquest apartat 2 fulls a doble cara. No es tindran en
compte els fulls que excedeixin d’aquest límit.
Criteris avaluables de forma automàtica, fins un màxim de 75 punts ( 75 %)
a) Manteniment preventiu/correctiu “Servei de postvenda”, fins a 10 punts
Augment del període de manteniment correctiu i preventiu gratuït en anys posteriors.
S’atorgaran 2 punts per cada any addicional que ofereixi cada licitadors fins a un
màxim de 5 anys.
El temps mínim per defecte és d’un (1) any, que per tant és ampliable voluntàriament
pels licitadors fins a un màxim de 6 anys de garantia.
Anys de
manteniment
addicionals
0
1

Anys de
manteniment
totals
1
2

Puntuació
assignada
0
2

2
3
4
5

3
4
5
6

4
6
8
10



Durant aquests períodes de manteniment, com a mínim, es realitzaran dues visites a
les instal·lacions a l’any, cada 6 mesos.



En aquestes visites es realitzarà un informe sobre el correcte funcionament de les
instal·lacions:
o
o
o
o
o

Informe de punts calents realitzat amb càmeres termogràfiques als equips
elèctrics.
Revisió d’equips de climatització.
Revisió estructural.
Revisió de pintura.
Revisió d’aïllament i tancaments (estanquitat).

Per facilitar l’oferiment d’aquest apartat a les empreses licitadores, es presenta la valoració
econòmica que representaria l’oferiment d’aquest apartat per cada visita:
Descripció
Mà d’obra “oficial de 1ª”
Desplaçament
Amortització d’eines
Petit material
Risc de mal funcionament dels equips/materials
Informes
TOTAL per visita

Cost aproximat
125,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
200,00 €
75,00 €
500,00 €

b) Experiència, fins a 10 punts
Per la naturalesa d’aquest contracte, es valorarà l’experiència del cap d’obra i del
responsable de l’obra en serveis o treballs iguals o similars als que constitueixen l’objecte
del contracte, per determinar la millor oferta en relació qualitat-preu.
Es consideren actuacions “similars” les obres de remodelació, ampliació i nova construcció
per un import superior a 500.000 €.
Descripció
Responsable d’obra i cap d’obra en zero (0)
obres similars

Puntuació
0 punts

Responsable d’obra i cap d’obra en 1 o 2 obres
similars
Responsable d’obra i cap d’obra en 3 o més
obres similars

5 punts
10 punts

Caldrà acreditar-ho amb:
- Identificació d’obra executada (pressupost, data i lloc d’execució).
- Certificats de bona execució del contracte.
- Declaració responsable.
c) Criteri econòmic, fins a 30 punts
La valoració de les diferents ofertes es farà d’acord amb la formula següent:

On:
P= Puntuació màxima del criteri econòmic (30)
M=Factor de modulació (4)
Pv=Puntuació de l’oferta a Valorar
Om= Millor Oferta
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
La fórmula de valoració de les ofertes, segons criteri econòmic, s’ha extret de
l’Informe sobre l’anàlisi de fòrmules de valoració i puntuació proporcionals per a les
ofertes econòmiques i les propostes tècniques redactat pel senyor Albert Olives
Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació
Publica, Generalitat de Catalunya.
d) Millora: instal·lació solar fotovoltaica, fins a 25 punts
Per la correcta conservació del patrimoni i garantir la conservació dels objectes trobats al
jaciment arqueològic, és requisit indispensable un sistema de climatització, per mantenir el
nivell de temperatura i humitat estable. Per garantir aquesta conservació ha d’estar en
funcionament 24 hores al dia. Per aquest motiu existeixen unes necessitats elèctriques
previstes al projecte executiu de 60kw. Per mantenir un equilibri entre el consum elèctric i la
preservació del medi ambient, mantenint baixes emissions de carboni, es presenta com a
millora la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
Descripció
No realització millora

Puntuació
0 punts

Realització millora

25 punts

Per afavorir la correcta valoració econòmica i tècnica de la millora, s’adjunta en aquest
procediment el projecte executiu anomenat “Projecte d’instal·lació fotovoltaica
connectada a xarxa per autoconsum de 20kW sobre coberta del centre d’interpretació
del Camp de les Lloses a Tona”.
En cas d'igualtat en les proposicions presentades, tindran preferència a l'adjudicació
d'aquest contracte de conformitat amb l’article 147.2 LCSP:
1r.- L’empresa amb el percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el
nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de
persones treballadores en inclusió en la plantilla.
2n.- L’empresa amb el percentatge inferior de contractes temporals en plantilla de
cadascuna de les empreses.
3r.- L’empresa amb el percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna
de les empreses.
4t.- Per sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
Clàusula 19. Variants
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
Clàusula 20. Ofertes anormalment baixes
Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta econòmica
sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels percentatges de
baixa.
Per calcular aquesta mitjana aritmètica, en el supòsit que s’admetin menys de deu ofertes,
però més de cinc, s’exclourà la oferta més cara i la més econòmica. En el supòsit que
s’admetin a licitació deu o més ofertes, s’exclouran les dues més cares i les dues més
econòmiques.
Si el nombre d’empreses admeses a licitació és igual o inferior a cinc, no s’exclourà cap
oferta per realitzar el càlcul de la mitjana aritmètica.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormal o desproporcionada, es sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i
les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva
oferta i un informe acreditatiu que l’oferta econòmica no va en detriment del compliment
escrupolós dels requeriments tècnics i de seguretat del projecte, el que haurà de

complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini de 3 dies hàbils a partir de la
rebuda de la petició de justificació.
En el cas de que només es presentin 1 o 2 ofertes, i sense necessitat d’aplicació dels criteris
anteriors, la mesa de contractació es reserva el dret de poder demanar al licitador la
justificació de l’oferta si la consideren anormal o desproporcionada.
Clàusula 21. Obertura de proposicions i classificació de les ofertes
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de la
licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres presentats per les empreses licitadores
per part de la Mesa de contractació.
Després de l’acte públic, en la mateixa sessió, la Mesa de contractació qualificarà la
declaració responsable i la resta de documentació continguda en els sobres, i valorarà les
ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el plec.
Una vegada valorades les ofertes, la Mesa de contractació procedirà a classificar-les per
ordre decreixent de valoració i proposar l’adjudicació del candidat que ofereixi una millor
oferta.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició o aquelles en les
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
La Mesa de contractació d’ofici comprovarà en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat que el
proposat adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la proposició té poder
suficient per formular l’oferta, disposa de la solvència econòmica, financera i tècnica i que no
està incurs en cap prohibició per contractar, de conformitat amb l’article 159.4.f) 3r de la
LCSP, sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats
membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu a l’article 159.4.g) de la LCSP.
Clàusula 22. Presentació de documentació
Un cop realitzada la proposta d’adjudicació, la Mesa de contractació requerirà al licitador
proposat com a adjudicatari per a què dins del termini de 7 dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà de la data de recepció del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la
LCSP presenti la documentació següent:
a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva.

b) Acreditar la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els
termes de la clàusula 15 del present Plec i, si s’escau, compromís d’integració efectiva de
la solvència amb mitjans externs.
c) Presentar la documentació no inscrita o no actualitzada en el RELI o ROLECE relativa a
la capacitat d’obrar de l’empresa i la personalitat jurídica de l’empresari, així com
l’acreditació de la representació de les persones signants de els ofertes.
d) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques i/o que s’indicarà en el
requeriment.
En el cas que el licitador no presenti la documentació en el termini previst, s’entendrà que ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs,
en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f)4º i
159.6 de la LCSP.
Clàusula 23. Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas,
a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els
certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits
de la Tresoreria del Consell Comarcal d’Osona.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per
operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en l’establiment assenyalat en la lletra a)
anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de lliurar-se en
l’establiment assenyalat en la lletra a) anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini
de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la LCSP.
Clàusula 24. Adjudicació i formalització del contracte

L’adjudicació del contracte s’efectuarà per Comissió Permanent del Ple, de conformitat amb
les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa establertes per la
resolució de Presidència número 2020PRES000068 de 21 de febrer de 2020 en relació amb
la disposició addicional segona de la LCSP i les bases d’execució del pressupost vigent.
L’acord d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica d’acord amb la clàusula desena d’aquest plec, i es publicarà en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies. La notificació
contindrà la informació necessària que permeti als licitadors interposar recurs suficientment
fundat contra la decisió d’adjudicació,
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP.
El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, en el
termini màxim de quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de
l'adjudicació als licitadors; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol
registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu
càrrec les corresponents despeses.
En el cas que el contracte s’adjudiqui per lots, cada lot constituirà un contracte.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del
termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressuposat base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva, si s'hagués constituït
Clàusula 25. Pla de Seguretat i Salut en el Treball
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació
de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que
preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels
treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant
l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial
Decret i obligacions concordants.
L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut, en format electrònic, en la data
de la signatura del contracte.
El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pels serveis tècnics i aprovat
per l’òrgan de contractació del Consell Comarcal d'Osona.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 5 dies hàbils realitzi les
esmenes que se li indiquin.
Clàusula 26. Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà
una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi realitzat
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

Clàusula 27. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses
subcontractistes, són les següents:


Degut a la tipologia l’obra i a la seva localització és d’obligat compliment el Decret
78/2002 del 5 de març del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.



Aplicació de la llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon govern.



Compliment en matèria d’informació i comunicació regulades en el Reglament (UE)
1303/2013 del 17 de desembre de 2013



Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014 de la comissió del 25 de juliol de 2014.



Seguiment de “L’estratègia de comunicació del Programa operatiu FEDER 20142020 de Catalunya.



El programa d’Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya.



Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.



Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat, afavorint l’aplicació de
mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina.

L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini
d’execució del contracte la documentació acreditativa del compliment de les condicions
especials d’execució definides en la present clàusula.
Clàusula 28. 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, i conforme a les instruccions que en
interpretació tècnica d’aquests doni al contractista la Direcció Facultativa de les obres.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
actuacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els
danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració.
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força
major establert en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la
recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.
Clàusula 29. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els següents:
1. Drets de l’adjudicatari
A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista
tindrà dret a l’abonament del preu convingut per la prestació realitzada, en els termes
previstos en aquest plec i en la LCSP.
2. Obligacions específiques de l’adjudicatari
2.1 Són obligacions essencials d’execució del contracte les següents:
a) El compliment dels terminis que s’indiquen en aquest plec.
b) Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en
relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.
c) El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa
vigent.
d) L’empresa contractista s’obliga a complir durant tot el període d’execució del contracte
les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.

2.2 A més, el contractista ha de complir amb les obligacions generals les següents:
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels
salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es
refereix la clàusula 36 d’aquest plec.
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en les prestacions pròpies del contracte les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) L’empresa contractista està obligada a complir amb la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
d) L’empresa contractista està obligada a tenir una pòlissa de Responsabilitat Civil que
cobreixi les responsabilitats que pugui tenir en l’execució d’aquest contracte, amb uns
capitals mínims de 600.000 euros per sinistre i 600.000 euros per víctima, que inclou
l’accident de treball. Aquesta pòlissa ha d’estar vigent durant la durada del contracte o
les possibles pròrrogues i el no abonament de la prima a la companyia es considerarà
com una infracció molt greu del contractista.
e) D’acord amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, el contractista es compromet a facilitar la informació
que sigui necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei
esmentada.
Tanmateix, per tal de donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’empresa
contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta
que s’estableixen a continuació:
-

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

-

Els contractistes han de comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les
possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui

coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin
posar en risc l’interès públic.
-

f)

Els contractistes no celebraran cap acord amb altres operadors econòmics que, en el
marc de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

Les obligacions necessàries que siguin legalment preceptives i/o aquelles que es
considerin en interès del contracte.

g) A complir amb la resta d’obligacions establertes en aquest plec, en el plec de
prescripcions tècniques i en el projecte d’obres aprovat.
2.3 El contractista ha de complir amb les obligacions específiques del contracte d’obres
les següents:
a) Delegació i personal d’obra del contractista
El Delegat d’obra designat per l’adjudicatari, en compliment d’allò que preveu la clàusula 41
del Plec de clàusules administratives generals de contractació, haurà de tenir la capacitat
tècnica necessària, que es concreta en la titulació universitària d’enginyer, enginyer tècnic,
arquitecte, arquitecte tècnic, formació professional de la branca d’obres o experiència,
acreditada en aquesta tipologia d’obres.
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.
b) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
El director de les obres pot ordenar els assaigs de control de qualitat necessaris per a
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Les despeses que s’originin seran a
càrrec del contractista fins el límit de l’ú per cent (1%) de l’import del tipus de licitació,
mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació
final.
c) Legalització de les instal·lacions
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar
l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions
davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció
dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i
dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció,
direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant,
incloses en el pressupost d’adjudicació.
d) Permisos i llicències

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.
e) Gestió dels residus
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions
que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució
de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els
costos de gestió.
f)

Senyalització de les obres

L’adjudicatari està obligat a col·locar i a retirar, al seu càrrec exclusiu, el cartell o cartells
anunciadors que corresponguin, d’acord el projecte aprovat, amb les instruccions dels
serveis tècnics del Consell Comarcal i amb la normativa reguladora de la Generalitat i
d’altres organismes que puguin subvencionar l’obra; en cas que aquestes no ho prevegin
expressament, la remoció s’efectuarà, com a més tard, en el termini d’un any.
Així mateix pot instal·lar-hi rètols que identifiquin la seva empresa, sempre que ho sol·liciti al
Consell Comarcal amb l’antelació suficient. Tots aquests rètols s’han de retirar de l’obra
abans que es formalitzi la recepció de les obres; les despeses de remoció aniran a càrrec
exclusiu de l’adjudicatari.
g) Canvis durant l’execució de l’obra
L’adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la
direcció d’obra, amb la corresponent variació d’amidaments o unitats d’obra, si és el cas.
Qualsevol canvi s’haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment.
Clàusula 30. Pla de Comunicació FEDER
L’adjudicatari declara que donarà compliment a les obligacions en matèria d’informació i
comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el
qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i
comunicació destinades al públic.
Caldrà seguir l’Estratègia de comunicació del programa operatiu FEDER 2014-2020 de
Catalunya. Es posa a servei el Manual pràctic d’informació i comunicació de la Generalitat i
el FEDER que es pot descarregar el manual pràctic en el següent enllaç
Per a més informació sobre el procediment general d’informació i comunicació es recomana
referir-se al punt 13: Procés d’informació i comunicació del Manual de Procediments de
Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Es pot descarregar des del
següent enllaç

Clàusula 31. Execució i supervisió del contracte
Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present
plec, al plec de prescripcions tècniques particulars i al projecte que serveix de base per a
l’execució del contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest
donessin al contractista la direcció de les obres, en els àmbits de la seva respectiva
competència.
El Consell Comarcal, 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.
Clàusula 32. Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte al tècnic Alejandro Pérez Romero, que conjuntament
amb el/la director/a facultatiu/a de l’obra designat per l’Ajuntament de Tona, exerciran les
funcions següents:





Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació contractada.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista.
La comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta realització de l’obra,
així com totes les funcions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP.

Clàusula 33. Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial,
si conté informació d’aquest tipus.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en la declaració responsable.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests
com a confidencial.
Clàusula 34. Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, b), la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i a la
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de
l’execució directa del contracte.
Clàusula 35. Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de
l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
previstes en els amidaments del projecte, sempre que en el global no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Tampoc
tindran la consideració de modificació la inclusió de preus nous sempre que no suposin un
increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi del 3 per cent del pressupost inicial.
Clàusula 36. Règim de pagament
El contractista presentarà factures mensuals.
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes
dels seu pagament.
No podrà elevar-se cap certificació a aprovació 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.
El pagament es realitzarà pel Consell Comarcal d’Osona, en els terminis establerts en
l’article 198.4 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que
es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant el següents codis DIR3:




Oficina comptable: L06090033
Òrgan gestor: L06090033
Unitat tramitadora: L06090033

Clàusula 37. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
Clàusula 38. Compliment del contracte i penalitats
L’empresa contractista està obligada a complir el terminis fixats per a l’execució del
contracte en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques i en el projecte que serveix
de base per a l’execució del contracte.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total
o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats a
raó de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs, en la forma i condicions
establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
Si l’empresa contractista, per causes imputables a la mateixa, incompleix parcial o totalment
l’execució de les prestacions definides en el contracte, en cas de compliment defectuós de la
prestació objecte del contracte, d’incompliment de les condicions especials d’execució o de
les obligacions indicades en els plecs, s’imposaran penalitats de fins al 5% sobre el preu del
contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment, en els termes
següents:
-

L’existència de intencionalitat o reiteració.
La naturalesa i entitat dels perjudicis causats.
La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una falta de la mateixa
naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.
Clàusula 39. Termini de garantia
Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció de les obres.
Dins del termini de quinze dies anteriors a la finalització del termini de garantia, la direcció
facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si l’informe fos
favorable, el contractista quedarà exonerat de responsabilitat, exceptuant en els casos de
vicis ocults, i es procedirà a la devolució de la garantia.
En el cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin conseqüència de
deficiències en l’execució de l’obra i no al ús del construït, durant el termini de garantia, el
director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda
reparació.
Clàusula 40. Recepció de les prestacions del contracte
La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles
210 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.
S’aixecarà acta de recepció de les obres en la que l’Administració determinarà si la prestació
realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions establertes en el contracte,
dins el mes següent a la finalització de l’objecte del contracte.
Si les obres estan en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el director de les
obres les donarà per rebudes, i se n’ha d’estendre l’acta de recepció corresponent, moment
en què comença el termini de garantia.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, s’ha de fer constar a l’acta i la direcció
de les obres ha d’assenyalar els defectes observats, detallar les instruccions necessàries i
fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho ha
efectuat, se li pot concedir un altre termini improrrogable o bé es pot declarar resolt el
contracte.
Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista
a càrrec de la liquidació del contracte.
Clàusula 41. Cessió
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
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la
LCSP, 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 42. Subcontractació
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb subjecció
al que disposin els plecs, llevat que, de conformitat amb el que estableixen les lletres d) i e)
de l’apartat 2n de l’article 215 de la LCSP, la prestació o una part d’aquesta l’hagi d’executar
directament el primer.
En cap cas la limitació de la subcontractació no pot suposar que es produeixi una restricció
efectiva de la competència, sense perjudici del que estableix la present Llei respecte als
contractes de caràcter secret o reservat, o aquells l’execució dels quals s’hagi d’acompanyar
de mesures de seguretat especials d’acord amb disposicions legals o reglamentàries.
La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits següents:
a) Els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes
als quals s’hagi d’encarregar la realització.
b) En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació
la intenció de subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació
que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o
representants legals del subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa
i a la seva experiència, i ha d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de
contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP.
c) El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part
del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància
és suficient per acreditar-ne l’aptitud.
L’acreditació de l’aptitud del subcontractista es pot efectuar immediatament després
de la subscripció del subcontracte si aquesta és necessària per atendre una situació
d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica
suficientment.

d) Els subcontractes que no s’ajustin al que indica l’oferta, perquè es subscriuen amb
empresaris diferents dels que s’hi indiquen nominativament o perquè es refereixen a
parts de la prestació diferents de les que s’hi assenyalen, no es poden subscriure fins
que transcorrin 20 dies naturals des que s’hagi cursat la notificació i s’hagin aportat
les justificacions a què es refereix la lletra b) d’aquest apartat, llevat que amb
anterioritat hagin estat autoritzats expressament, sempre que el Consell Comarcal no
hagi notificat dins d’aquest termini la seva oposició. Aquest règim és aplicable
igualment si els subcontractistes han estat identificats en l’oferta mitjançant la
descripció del seu perfil professional. Sota la responsabilitat del contractista, els
subcontractes es poden concloure sense necessitat de deixar transcórrer el termini
de 20 dies si la seva subscripció és necessària per atendre una situació
d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica
suficientment.
e) De conformitat amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 75 LCSP, en els contractes
d’obres, els contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació
en el context d’un contracte de subministrament, els òrgans de contractació poden
establir que determinades tasques crítiques no puguin ser objecte de
subcontractació, les quals les ha d’executar directament el contractista principal. La
determinació de les tasques crítiques ha de ser objecte de justificació en l’expedient
de contractació.
La infracció de les condicions que estableix aquesta clàusula per a subcontractar, així com
la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de
la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, entre d’altres que
preveu aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l’execució del contracte, alguna de les
conseqüències següents, quan així s’hagi previst en els plecs:
a) La imposició al contractista d’una penalitat de fins a un 50% de l’import del
subcontracte.
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.
Els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que assumeix,
per tant, la responsabilitat total de l’execució del contracte davant el Consell Comarcal,
d’acord estrictament amb els plecs de clàusules administratives particulars, i amb els termes
del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria ambiental, social o laboral a
què es refereix l’article 201 de la LCSP així com de l’obligació a què fa referència l’últim
paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP referida a la submissió a la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
En cap cas el contractista pot concertar l’execució parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels
supòsits de l’article 71 de la LCSP.

El contractista ha d’informar els representants dels treballadors de la subcontractació,
d’acord amb la legislació laboral.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes o subministradors el preu pactat en
els terminis i les condicions que s’indiquen a continuació.
Els terminis fixats no poden ser més desfavorables que els que preveu la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i es computen des de la data en què té lloc l’acceptació o verificació
dels béns o serveis pel contractista principal, sempre que el subcontractista o el
subministrador hagin lliurat la factura en els terminis establerts legalment.
L’acceptació s’ha d’efectuar en un termini màxim de trenta dies des del lliurament dels béns
o la prestació del servei. Dins del mateix termini s’han de formular, si s’escau, els motius de
disconformitat amb aquesta. En cas que no s’efectuï en el termini esmentat, s’entén que
s’han acceptat els béns o s’ha verificat de conformitat la prestació dels serveis.
El contractista ha d’abonar les factures en el termini fixat de conformitat amb el que preveu
l’apartat 2. En cas de demora en el pagament, el subcontractista o el subministrador té dret
al cobrament dels interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
La unitat de supervisió pot comprovar el compliment estricte dels pagaments que el
contractista efectuï al subcontractistes. Per poder fer aquestes comprovacions el contractista
haurà de disposar d’un registre d’entrada de les factures que permeti comprovar de forma
fefaent el compliment dels terminis.
Clàusula 43. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 245 de la LCSP, i el fet
d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert
en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
3)

RECUROS I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Clàusula 44. Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari
que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu
comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Clàusula 45. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte.

Annex 1. Model de declaració responsable
"______(nom i cognoms)______, major d’edat, amb domicili a ______________________,
núm. ___ de la ciutat d ____________, amb NIF núm. ____________, que actuo en nom i
representació de l’empresa ____________, en qualitat de ____________, amb CIF núm.
____________, domiciliada a ____________ (CP _____), carrer ____________, núm. ___,
en qualitat de ____________, en virtut de l’escriptura pública de ____________________,
atorgada davant el Notari del Col·legi de ____________, senyor ____________, de data __
d____________ de ____ i sota el número ______ del seu protocol, opta a la contractació
relativa a l’obra “AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES
LLOSES (TONA) ” i DECLARA RESPONSABLEMENT:


Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 65 a 97 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.



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



Que està constituïda vàlidament, disposa de l’habilitació professional suficient i de les
autoritzacions necessàries per exercir l’activitat objecte del contracte.



Que està inscrit en el RELI i/o de ROLECE, amb data d’inscripció _________ i que les
dades que hi consten no han experimentat cap variació (en el cas que les dades no
estiguin actualitzades cal fer-ho constar en aquesta declaració responsable).

- Que l’empresa a la que represento reuneix els requisits mínims de solvència econòmica,
financera i tècnica exigits en el plec de clàusules administratives particulars que regeix la
licitació o, si s’escau, la classificació corresponent.
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de
les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los
en l’execució del contracte.
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
- Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa
Microempresa

Característiques
Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior
als 2 milions d’euros.

Marcar amb
una creu

Petita empresa
Mitjana
empresa
Gran empresa

Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior
als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual no superior als 43 milions
d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual superior als 43 milions d’euros.

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

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

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la
dita circumstància, per escrit, al Consell Comarcal d’Osona per tal de fer la modificació
corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones
a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d’aquesta contractació, per tal que el Consell Comarcal d’Osona pugui facilitar-les al
servei e-Notum a aquests efectes.
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 22 del plec de clàusules administratives
particulars.
- Que l'empresa:
-

No pertany a cap grup empresarial

-

Pertany al grup empresarial ____________________ del que formen part les
societats següents: ____________________.

- Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del
contracte i, si és adjudicatari, durant tota la vida del contracte.
- Que l’empresa té intenció de celebrar els subcontractes amb les empreses següents:
____________, per tal de realitzar les següents prestacions ____________, que
representen en la seva totalitat el _____% sobre l’import total pressupostat.
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar
que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexuals.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en
matèria de coordinació d’activitats empresarials.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al plec de clàusules administratives particulars.
 SÍ

 NO

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc
a la no-subjecció o l’exempció.
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecte a l’IAE.
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc
a la no-subjecció o l’exempció.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Data i signatura).

Annex 2. Model de proposició econòmica
"______(nom i cognoms)______, major d’edat, amb domicili a ______________________,
núm. ___ de la ciutat d ____________. amb NIF núm. ____________, que actuo en nom i
representació de l’empresa ____________, en qualitat de ____________, amb CIF núm.
____________, domiciliada a ____________ (CP _____), carrer ____________, núm. ___,
en qualitat de ____________, en virtut de l’escriptura pública de ____________________,
atorgada davant el Notari del Col·legi de ____________, senyor ____________, de data __
d____________ de ____ i sota el número ______ del seu protocol, assabentat de les
condicions exigides de la contractació, del plec de clàusules administratives generals, del plec
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen la contractació de l’obra “AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL
CAMP DE LES LLOSES (TONA) ” manifesto que accepto íntegrament aquests documents
i que em comprometo a executar el contracte objecte de la present licitació amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulades, pel preu global, que es concreta en la
quantitat d_____________(en lletres)________ euros (____(en xifres)___ €), IVA exclòs.
L’import de l’IVA, al __%, ascendeix a la quantitat d_______(en lletres)________ euros
(_____(en xifres)_____ €).
(Data i signatura).

Annex 3. Indicacions per a la presentació de proposicions mitjançant sobre digital
1. La present licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores hauran de preparar i
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica, mitjançant l’eina de Sobre
Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya,
accessible des de l’espai de la licitació.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció
de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que
designin en la declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant la bústia de notificacions de la seu electrònica.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en el sobre únic. Les empreses licitadores poden preparar i enviar
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per al sobre amb documentació xifrada que formi part de
la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les
ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta clau, ja
que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni
recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i,
per tant, per l’accés al seu contingut.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura dels sobres, en la data i l’hora
establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del
termini establert abans de l’obertura del sobre únic.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de las paraula clau, que només elles custodien durant
tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la
valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en
què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses
que haguessin activat l’oferta.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml
2. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues
fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
3. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus

amb les eines corporatives de l’organisme. Així, és obligació de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes
amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, l’òrgan de contractació valorarà,
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de
la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se
de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, es podrà acordar l’exclusió de
l’empresa.
4. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml
5. Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan
de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d’Osona, la contractació de
les obres: “AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES LLOSES,
TONA”
L’objecte d’aquests contractes és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS – ABAST
Pla de treball inclòs en el projecte executiu.

L´estructura de l´edificació amb coberta inclinada serà a base d´una estructura porticada de
fusta laminada i panells autoportants d´estructura secundaria de la coberta. L´estructura de
la resta de l´edificació serà a base de parets de càrrega i forjats unidireccionals
(semibiguetes pretensades + revoltons ceràmics + xapa de compressió).
• FONAMENTACIÓ
A base de rases i pous de fonamentació a diferents nivells de profunditat per assentar-se
sempre en l´estrat resistent i evitar assentaments diferencials. Anivellats amb formigó HM-20
d´alçada variable i posteriorment omplerts amb formigó HA-25/P/20/IIa segons EHE.08 i
acer B500 S de L.E 5100 Kg/cm2 t.
• MURS
Els murs de tancament seran de fàbrica de maó de diferents excepte en la part
semisoterrania, que seran de formigó armat de gruix 30 cm.
• SOLERA
La solera serà amb formigó HA-25/P/20/IIa. fratessat colorejat similar a l´existent per a
quedar vist i amb aïllament tèrmic a base de 5 cm de plaques de densitat 40 kg/m3
• FORJATS
Els sostres plans seran amb semibiguetes pretensades i bigades ceràmiques d´entrebigat
intereixos de 60 cm, formigó HA- 25/P/20/IIa + xapa de compressió.
• COBERTA PLANA INVERTIDA
Per sobre del forjat de la coberta la seqüència de materials serà d´abaix cap a d´alt :

Barrera de vapor + Aïllament tèrmic + Capa de morter de formació de pendents + membrana
impermeabilitzant+ Feltre geotèxtil+ Capa de graves
• COBERTA INCLINADA
La coberta es realitzarà mitjançant bigues de fusta laminada encolada homogènia del tipus
GL24h + l´entrebigat a base de tauler estructural de panells Sapisol S200, + acabat de
planxa de zenc . El pendent és del 22%.
• DIVISIONS INTERIORS
Envans de totxana de cantell, enguixats i acabat amb pintura plàstica llisa i/o en llocs
determinats en plànols per mobles de DM lacat realitzats a mida amb vidre a la part superior.
• FUSTERIA
Fusteria exterior realitzada en material alumínic amb trencament de pont tèrmic + Vidres
amb càmara aïllant i segons el cas, laminat de seguretat.
3. CONVIVÈNCIA ENTRE L’OBRA I EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ
Per la correcta conservació del patrimoni cultural, és inviable el tancament del centre
d’interpretació durant el període de les obres. El material trobat al jaciment ha de continuar
amb les activitats de conservació que executen el personal del centre de manera natural, o
amb les mínimes pertorbacions possibles. En conseqüència, el sistema de climatització
actual per la conservació ha de mantenir-se actiu fins a realitzar el canvi de climatització.
Sempre que s’hagin realitzat treballs en les obres, al finalitzar el dia i abans de marxar del
centre d’interpretació, s’ha de comprovar que el sistema de climatització funciona amb
normalitat i no existeix cap risc de pèrdua de funcionament durant la nit.
Per aquesta raó és imprescindible un bon aïllament entre l’obra i el centre d’interpretació
durant tot el període d’execució. Tant per la bona conservació del material, per la continuïtat
de les tasques de conservació, com per evitar riscos laborals i de salut derivats de les obres.
4. VISITA PRÈVIA
Al tractar-se d’una obra amb unes característiques molt particulars, es preveu la realització
d’una visita a l’emplaçament de les obres per tal de que les empreses que vulguin realitzar
els treballs puguin avaluar la situació de partida.
La visita no és obligatòria.
Aquesta visita es preveu el setè dia hàbil a comptar des de l’endemà de la publicació a la
plataforma de contractació a les 10:00h del matí al centre d’interpretació del Camp de les
Lloses, Carrer Pau Casals, nº 2, CP: 08551,Tona, Barcelona.
5. SEGUIMENT DELS TREBALLS

El seguiment de les obres s’estructurarà de la següent manera:
L’ajuntament de Tona:




contractarà i/o designarà a unes persones o equip tècnic per dur a terme la direcció
de l’obra i la direcció executiva. Aquest director de les obres serà el responsable de
l’execució de l’actuació en el seu conjunt.
contractarà i/o designarà una persona o equip tècnic, amb qualificació professional
que li atorgui competència, per dur a terme la funció de responsable de la seguretat i
salut de l’obra.
designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de les
obres i assisteixi a les reunions que es programin entre la direcció de l’obra i el
representant de l’adjudicatari.

Les funcions principals del director d’obra en relació a l’execució de les obres seran les de
seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, el control
quantitatiu i qualitatiu de l’execució dels treballs, la supervisió de tota la documentació que
es realitzi (acta de comprovació del replanteig, relacions valorades, certificats, recepció de
les obres, redefinicions tècniques, projectes, etc.), la supervisió i control econòmic de l’obra
(realització d’amidaments, realització de certificacions, etc.), el control del compliment de
terminis i de les altres obligacions contractuals del contractista.
El director d’obra redactarà el projecte “as built” de les obres i el lliurarà al Consell Comarcal
d’Osona abans de la recepció de les obres. El lliurament serà de 2 còpies en format paper i
una còpia en suport digital. Aquest projecte haurà d’incloure com a mínim el següent:







Bases del replanteig
Plànols detallats de les obres executades
Recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats
Comprovant de legalització d’instal·lacions
Certificat energètic de l’edifici
Resum de les certificacions

El Consell Comarcal d’Osona:


designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de les
obres i assisteixi a les reunions que es programin entre la direcció de l’obra i el
representant de l’adjudicatari.

L’adjudicatari:



Designarà un responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment de les
obres. Caldrà posar en coneixement del Consell Comarcal d’Osona la designació
d’aquesta persona per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau.
Designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d’obra per part de
l’empresa.

Les funcions principals del responsable de l’adjudicatari seran les de coordinar el seguiment
i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en
l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d’informar al director de l’obra
de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l’execució.
S’establiran entre el director de l’obra contractat i/o designat per l’Ajuntament de Tona, el
delegat d’obra designat per l’adjudicatari i el representant del Consell Comarcal, com a
mínim una visita d’obra conjunta setmanal. Aquestes visites seran acordades prèviament
entre les parts per tal de fer el seguiment de l’obra i valorar els albarans i certificacions que
es vagin expedint durant el transcurs de l’obra.
En el cas de produir-se modificats d’obra, canvis respecte el projecte, o qualsevol altre
variació, aquestes quedaran plasmades en el corresponent “Llibre d’Ordres” i/o “Llibre
d’incidències de l’obra” i/o actes de les corresponents visites d’obra.
L’adjudicatari haurà de realitzar les obres de construcció de la xarxa de distribució seguint
en tot moment la normativa de seguretat i salut actual. Haurà de realitzar el Pla de Seguretat
i Salut segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i també haurà d’actualitzar, com a
mínim mensualment, el programa de treball.
El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l’adjudicatari, serà informat pel responsable
de seguretat i salut i aprovat pel Consell Comarcal.
L’adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la
direcció d’obra, amb la corresponent variació d’amidaments o unitats d’obra, si és el cas.
Qualsevol canvi s’haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment.
Així mateix, per l’execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte proposada
per l’adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció de les obres, que
es veurà reflectit a les Actes de seguiment.
S’haurà de seguir el procediment de coordinació per tal de garantir la seguretat dels
treballadors, d’acord amb el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener per al què es desenvolupa
l’article 24 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de
coordinació de activitats empresarials.
6. LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS
L’adjudicatari haurà de donar d’alta i legalitzar a nom de l’ajuntament de Tona i davant dels
serveis territorials corresponents, totes les instal·lacions i equipaments que així ho
requereixin, com:
 Aigua
 Electricitat
 Gas (si n’hi hagués)
 Contra-incendis
 Alarma-Seguretat



Telecomunicacions

També s’ha de realitzar el certificat energètic una vegada finalitzada l’obra. Al projecte
executiu exigeix una classificació A de l’edifici.

7. TERMINI D’EXECUCIÓ
L’execució del contracte “AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE
LES LLOSES” es realitzarà amb el termini de 32 setmanes a partir de la data de signatura
de l’acta de comprovació del replanteig. Aquest termini es improrrogable, cosa que ha de
tenir en compte la empresa licitadora a l’hora de presentar la seva oferta.
8. DOCUMENTACIÓ FACILITADA
El Consell Comarcal d’Osona facilitarà al contractista, a més a més d’aquest plec tècnic, la
següent documentació:
- “Projecte bàsic i d’execució de l’ampliació del centre d’interpretació del camp de les
Lloses”
- “Informe geològic-geotècnic per a la propera ampliació del Centre d’Interpretació
“Camp de les Lloses, Tona”. Realitzat per LOSTEC (Expedient: 1514104).
- “Projecte d’instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 20 kw
sobre coberta del centre d'interpretació del camp de les lloses a tona”
- “Manual pràctic d’informació i comunicació de la Generalitat i el FEDER”
9. CERTIFICACIONS
Als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els primers deu
dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada
d’acord amb el projecte durant el període de temps esmentat, llevat que hi hagi prevenció en
contra en el plec de clàusules administratives particulars; aquests abonaments tenen el
concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es
produeixin en el mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de
les obres que comprenen.
En aquests abonaments a compte s’ha d’observar el que disposa el paràgraf segon de
l’apartat 2 de l’article 198. 2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
10. PLA DE COMUNICACIÓ FEDER
L’adjudicatari declara que donarà compliment a les obligacions en matèria d’informació i
comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el
qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i
comunicació destinades al públic.

Per a més informació sobre el procediment general d’informació i comunicació es recomana
referir-se al punt 13: Procés d’informació i comunicació del Manual de Procediments de
Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.


Cartell temporal durant l’execució de l’operació
D’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 4, del Reglament (UE) núm. 1303/2013,
durant l’execució de tota operació de finançament d’obres d’infraestructura o
construcció que tingui una contribució pública total superior a 500.000 €, el
beneficiari ha de col·locar un cartell temporal de grandària significativa en un lloc ben
visible per al públic.



Cartell o placa permanent al finalitzar l’operació
D’acord amb l’annex XII, secció 2.2, punt 5, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el
beneficiari ha de col·locar un cartell o placa permanent de grandària significativa en
un lloc ben visible pel públic en un termini de tres mesos a partir de la finalització
d’una operació que reuneixi les característiques següents:
o la contribució pública total a l’operació supera els 500.000 €,
o l’operació consisteix en la compra d’un objecte físic, en el finançament d’una
infraestructura o en treballs de construcció.

11. ALTRES OBLIGACIONS
El contractista haurà de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i
ventura.
S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caràcter merament
enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes següents:
a) Les despeses derivades de l'execució d'obres provisionals, la seva reposició a l'estat
original o al que assenyali el director de l'obra, així com les instal·lacions auxiliars i
aportació i augment d'equips i maquinària.
b) Les despeses de neteja i arranjament de la zona afectada per les obres, durant i
després de l'execució.
c) Les despeses i preus devengats per l'arrendament, adquisició o ocupació de béns
immobles per a instal·lacions i abassegaments.
d) Les despeses derivades del pla de comunicació del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), que comporten per una obra d’aquestes
magnituds.
11.1 RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR

El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a indemnització
per causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de
força major legalment declarats i dins dels límits que a continuació s’indiquen:

a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.
b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes submarins,
erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i
altres semblants.
c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos
o alteracions greus de l’ordre públic.
En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels casos
de força major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans personals o
materials, equips, instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers, ni en pèrdues,
avaries o perjudicis soferts a les obres.
El contractista té la inexcusable obligació d’adoptar les mesures i precaucions necessàries
per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment
li doni el Director a aquest efecte, sense que per això tingui dret a cap compensació
econòmica.
11.2 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

A part de la normativa que s’especifica en el projecte bàsic i executiu “Projecte basic i
d’execució de l’ampliació del centre d’interpretació del camp de les Lloses” s’ha de complir
amb:
- Degut a la tipologia l’obra i la seva ubicació és d’obligat compliment el Decret
78/2002 del 5 de març del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.
- Aplicació de la llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon govern.
- Compliment en matèria d’informació i comunicació regulades en el Reglament (UE)
1303/2013 del 17 de desembre de 2013
- Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014 de la comissió del 25 de juliol de 2014.
- Seguiment de “L’estratègia de comunicació del Programa operatiu FEDER 20142020 de Catalunya.

