Montserrat Carreras García (1 de 3)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 26/10/2017
HASH: 7c3f51b8ebe03ed1c23e9df493f50191

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
JOCS INFANTILS I CONDICIONAMENT DEL PATI DE LA ESCOLA INFANTIL I
PRIMÀRIA POMPEU FABRA
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
INFORMACIÓ ESPECIFICA DEL CONTRACTE
CÀPITOL I RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE
1.1 Objecte del contracte

Jordi Gasulla Sabaté (2 de 3)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 26/10/2017
HASH: d3cc7d6c6540a99c7cb427545aec2845

Aquest contracte té per objecte el subministrament i instal·lació de jocs infantils i taules
de pic-nic, paviment de sauló del pati i realització d’hort en el Centre d’educació infantil
i primària Pompeu Fabra de Cunit.
De conformitat amb l’establert a l’art. 116 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, la concreció de l’execució de les condicions de l’objecte del contracte es
determinen en el plec de prescripcions.
El conjunt de documents que integren el present plec tindrà caràcter contractual. Per
tant, els documents hauran de ser signats per l’adjudicatari –com a prova de
conformitat- en el moment de la formalització del contracte.
1.2 Divisió en lots
Aquest contracte no és susceptible de ser dividit en lots atès que l’objecte de la
prestació és de naturalesa unitària i no és susceptible de divisions.

El codi de la CPV corresponent a aquest contracte és el següent :
43325000-7 Equip per a parcs i àrees de joc

Javier Requejo García (3 de 3)
Interventor
Fecha Firma: 26/10/2017
HASH: bd3708af4c90f2dee60955d52c71d45d

1.4 Necessitats administratives a satisfer
De conformitat amb el que disposa l’art. 22 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic les necessitats administratives a satisfer han estat determinades pels
serveis tècnics de la Corporació municipal.
1.5 Procediment d’adjudicació del contracte i tipus de licitació
L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, de conformitat amb
l’art. 138 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Per a la valoració de les diferents proposicions i la determinació de l’oferta
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1.3 Codi del CPV ( Vocabulari Comú dels Contractes Públics )- Reglamento CE
213/2008, de 28 de novembre de 2007-

econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diferents criteris d’adjudicació
directament vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’establert a l’art.150
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i la clàusula 3.6 del present
plec de clàusules administratives particulars en la seva part especifica.
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan existeixi alguna
proposta o oferta que sigui admissible de conformitat amb els criteris que figuren en
aquest plec.
1.6 Lloc de prestació del servei
El lloc de prestació del subministrament objecte d’aquest contracte és l’Escola d’infantil
i primària Pompeu Fabra del municipi de Cunit.
1.7 Termini d’execució
El termini màxim per a l’execució dels treballs de lliurament i instal·lació dels
equipaments serà de 45 dies naturals, a comptar a partir de la data de signatura del
contracte.
1.8 Prorroga
El present contracte, tenint en compte les prestacions objecte del mateix i el que
disposa l’art. 23.2 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, NO està
subjecte a pròrrogues.
1.9 Modificació del contracte

En qualsevol cas, el règim jurídic aplicable a la modificació contractual serà el del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, en la mesura que no contradigui les disposicions
directament aplicables de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell
de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública.
1.10 Admissió de solucions alternatives o variants
Aquesta licitació no admetrà la presentació de solucions alternatives o variants a les
previstes en els documents que la integren.
1.11 Termini de garantia
El termini de garantia serà d’un any o aquell major termini proposat per l’adjudicatari, a
comptar a un cop recepcionades a satisfacció de la Corporació municipal les
prestacions objecte d’aquest contracte.
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De conformitat amb el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, aquest contracte es podrà modificar quan sigui
necessari realitzar prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el
contractista per raons econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui
generar inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a
l’Administració. En qualsevol cas, el límit màxim global de la modificació serà del 50%
del valor inicial del contracte.

L’adjudicatari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les mancances que
hi hagués.
Quan els béns no es trobin en estat de ser rebuts, es farà constar així en l’acta de
recepció perquè l’adjudicatari esmeni els defectes observats o procedeixi a un nou
subministrament, sense perjudici de la tramitació de l’expedient d’imposició de
penalitats administratives o de resolució del contracte.
1.12 Publicitat de la licitació
Tenint en compte el procediment objecte d'aplicació per a l'adjudicació d’aquest
contracte resta subjecte a publicació la licitació del mateix. De conformitat amb
l'establert a l'art. 142 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la
licitació objecte d'aquest contracte serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en la seu del perfil del contractant municipal.
1.13 Despeses de publicitat
L'import màxim de les despeses de publicitat de la licitació a càrrec de l'adjudicatari en
els Diaris o Butlletins oficials, o en altres mitjans de difusió , serà de 1.000,00 euros.
1.14 Contracte subjecte a regulació harmonitzada
El present contracte NO es troba subjecte a regulació harmonitzada de conformitat
amb el que disposa l’art.16 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
1.15 Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació
El present contracte i en quan als actes que determina l’art.40.2 del Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, NO és objecte de recurs especial en matèria de
contractació de conformitat amb el que disposa l’apartat primer de l’esmentat precepte.
1.16 Règim Jurídic específic d’aquest contracte



Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació

CAPITOL II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
2.1 Valor estimat del contracte
El valor estimat del present contracte exclòs l’impost sobre el valor afegit de
conformitat amb el que disposa l’art. 88 del Text refós de la Llei de contracte del Sector
Públic és VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-NOU CÈNTIMS (24.793,39 EUROS).
Per a la determinació del valor estimat del contracte s’han tingut en compte i de
conformitat amb l’esmentat precepte els següents conceptes:
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El règim jurídic específic aplicable a aquest contracte, a més de la normativa que ve
especificada a la part general d'aquest plec de clàusules, resta subjecte a:



Preu del contracte: VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA-TRES
EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (24.793,39 EUROS).

2.2 Pressupost de licitació
El pressupost de licitació del contracte és VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS
NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (24.793,39 EUROS).
L'Impost sobre el Valor Afegit corresponent al pressupost de licitació és de CINC MIL
DOS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (5.206,61 €)
Les propostes dels licitadors no podran superar en cap cas el pressupost de licitació
en el seu defecte seran rebutjades, i per tant s’hauran de presentar les propostes a la
baixa pels diferents licitadors. Es considerarà a tots els efectes que en les ofertes que
es presenten estan incloses totes les despeses que l’adjudicatari ha de realitzar per
dur a terme les prestacions contractades en els termes que disposa el present plec i la
oferta que l’adjudicatari presenti.
El pressupost de licitació és indiscutible no admetent-se cap prova d'insuficiència. Així
mateix, seran automàticament rebutjades totes aquelles propostes que superin
be el pressupost de licitació global o bé el preu dels diferents serveis (preus
unitaris)
També seran automàticament rebutjades totes aquelles propostes que no
incloguin la totalitat del material a subministrar d’acord amb el plec de
prescripcions tècniques.
2.3 Despesa plurianual
NO
2.4 Sistema de determinació del preu

2.5 Crèdit pressupostari
Per atendre les obligacions econòmiques que es deriven del compliment del present
contracte es fa constar expressament l’existència de crèdit adequat i suficient per part
de l’Ajuntament de Cunit per a l’exercici 2017 en les partides pressupostàries
següents:


Partida pressupostària 3420 6290000 amb el centre de cost 08104

2.6 Facturació
L’import dels treballs realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part de
l’adjudicatari de la corresponent factura un cop realitzada la prestació objecte del
present contracte.
La factura es presentarà al punt general d'entrada de factures de la Corporació
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El preu del contracte s’ha determinat per unitats, tenint en compte el preu de mercat
dels diferents components que integren la prestació objecte del present contracte.

municipal durant els trenta dies següents a la finalització de la prestació, factura que
haurà de complir tots els requisits formals i materials exigibles normativament.
De conformitat amb la Disposició Adicional 33 del TRLCSP introduïda pel Real decreto
Legislativo 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, les factures a més inclouran la
següent documentació:




Identificació de l’òrgan de contractació: Junta de Govern Local de conformitat
amb la delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta mitjançant resolució de
data 18 de juny de 2015 ( Decret 3082/2015)
Identificació del destinatari: haurà de consignar en la factura el nom del
responsable del contracte determinat en l’acord d’adjudicació del contracte.
Número de l’expedient : Exp. GE-5423/2017

El pagament del preu es durà a terme per la Corporació municipal en el termini de
trenta dies comptadors a partir de la data d’aprovació de la corresponent factura per
l’òrgan competent, que haurà de produir-se en tot cas en el termini de trenta dies
comptadors a partir de la realització de la prestació mensual sempre i quan el
contractista hagi presentat en el Registre general en l’esmentat termini la corresponent
factura.
2.7 Revisió de preus
El preu d'aquest contracte NO està subjecte a revisió de preus de conformitat amb el
que disposa l'art. 89 de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
CAPITOL III FORMALITATS DEL PROCEDIMENT
3.1 Solvència Financera, econòmica, tècnica i professional

3.1.1 Solvència financera i econòmica
La solvència financera i econòmica de les empreses licitadores s’acreditarà per algun
dels mitjans següents:


Volum anual de negocis, o be volum anual de negocis en l'àmbit al que es
refereixi el contracte, per import igual o superior al del pressupost de licitació.



Patrimoni net o rati entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici
econòmic pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals,
per import igual o superior al pressupost de licitació del contracte.

3.1.2 Solvència tècnica i professional
La solvència tècnica i professional de les empreses licitadores s’acreditarà pels mitjans
següents :
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La justificació de la solvència financera, econòmica, tècnica i professional s’acreditarà
mitjançant els següents documents:



Una relació dels principals subministraments relacionats amb l’objecte del
contracte realitzats durant els darrers cinc anys que inclogui import, data i el
destinatari públic o privat dels mateixos. Aquest subministraments s’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el destinatari és
una entitat pública o quan el destinatari sigui un subjecte privat mitjançant
certificat expedit pel mateix. Com a mínim en els darrers cinc anys s’haurà
d’acreditar haver celebrat un contracte per import igual o superior al del
pressupost de licitació

Descripció detallada del
subministrament

Entitat adjudicatària

Data
d’adjudicació

Import
d’adjudicació
(exclòs IVA)

Aportació
certificació
bona execució
SI/NO
SI/NO
SI/NO

La manca d’acreditació tant de la solvència econòmica financera com tècnica i
professional en la forma determinada amb anterioritat, comporta automàticament
l’exclusió del procediment de licitació de l’empresa licitadora.
3.2 Presentació de proposicions
De conformitat amb l’establert als articles 143 i 159 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, les proposicions es presentaran al Registre General de la
Corporació municipal en dies laborables de les 9 hores fins a les 14 hores del matí, en
el termini màxim de QUINZE DIES (15 DIES) naturals comptadors a partir del dia
següent de la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
Per a la presentació de les pliques en el Registre General de la Corporació, serà
obligatori emplenar una instància de presentació de sol·licitud amb les dades de
l’empresa, indicant el contracte al qual es licita i el núm. d’expedient.

Els licitadors presentaran la documentació en DOS SOBRES TANCATS ( SOBRES A i
B)
Aquests sobres hauran d’anar signats pel licitador o la persona que el representi i amb
indicació del nom i cognom o raó social de l’empresa.
La documentació inclosa als dos sobres s’haurà de presentar amb paper reciclat i
imprès per les dues cares (sempre que sigui possible), anar degudament signada pel
licitador, ser original o degudament autenticada.
En el supòsit que per error s'incloguin documents del sobre B en el sobre A, la
proposta serà automàticament exclosa del procediment de valoració.
Cada licitador podrà presentar una única proposta. Tampoc es podrà subscriure cap
proposta d'unió temporal amb d'altres, si ho ha fet individualment o figuren en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes.
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3.3 Contingut de les proposicions

Els sobres hauran d’anar identificats en el seu exterior amb la següent inscripció :
SOBRE “A”.- DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS I CONDICIONAMENT DEL PATI DE LA ESCOLA
INFANTIL I PRIMÀRIA POMPEU FABRA
1.- Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs
Les empreses licitadores hauran de presentar una declaració responsable d’acord amb
el model que s’adjunta com a annex 1 d’aquest Plec.
2.- Document indicant l’adreça de correu electrònic on rebre els avisos de la posada a
disposició de les notificacions electròniques, així com de les comunicacions que pugui
efectuar la Mesa de contractació per a l’esmena de documentació o be aclariment de
conceptes.
SOBRE “B” DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS AUTOMÀTICS PEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS I CONDICIONAMENT
DEL PATI DE LA ESCOLA INFANTIL I PRIMÀRIA POMPEU FABRA
El licitador presentarà juntament amb la documentació acreditativa dels criteris indicats
a continuació una memòria tècnica dels equipaments de jocs infantils a instal·lar
amb fotografies i compliment de les característiques del contracte d’acord amb
el plec de prescripcions tècniques.
1.- Proposta econòmica complimentada conforme el model de proposició que a
continuació es detalla:

"En/Na ......................................... amb NIF núm. .............................., en nom propi, (o
en representació de l'empresa ........................., CIF núm. .................., domiciliada
a ..................., carrer .........................................................., núm. ...) assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació ..........................., es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de
Clàusules Administratives Particulars per la quantitat de ..................................... euros,
més ..................................... euros corresponents a l'IVA (expressades les xifres tant
del pressupost com de l'IVA en lletres i números)
(lloc, data i signatura del licitador)
(la manca de presentació de l'oferta econòmica de conformitat amb les
prescripcions establertes en el present apartat comportarà l'exclusió del
procediment de licitació de conformitat amb el que disposa l'art. 84 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques)
2.- Reducció del termini d’execució dels treballs

Codi Validació: 9GZTPP9H6DAD5LRFXNSPRRPSP | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 28

L’import s’haurà d’expressar amb un màxim de dos decimals.

3.4 Obertura de proposicions
Data i hora de la qualificació de la documentació administrativa (sobre “A”): el dia hàbil
següent a la finalització del termini de presentació de proposicions.
Data i hora de l’acte públic d’obertura de la proposició tècnica dels licitadors que conté
el Sobre “B“: seguidament d’haver procedit a l’obertura i qualificació de la
documentació administrativa (sobre A) sempre i quan no s’hagi de fer cap esmena a la
documentació presentada en aquest sobre. En cas d’haver de requerir l’esmena de la
documentació presentada, la mesa es reunirà el quart dia natural posterior al dia de la
qualificació de la documentació administrativa.
3.5 Mesa de Contractació
La mesa de contractació, a l’empara del que disposa l’art. 21 del Real Decret
817/2009, de 8 de maig, estarà integrada pels següents membres:
a) President:


L’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació o membre de la mateixa en qui
delegui












Representant del Grup municipal CIU
Representant del Grup municipal GUANYEM
Representant del Grup municipal ERC
Representant del Grup municipal ICV
Representant Grup municipal SOCIALISTA
Representant Grup municipal CIUTADANS
Representant Grup municipal PP
L’Arquitecte Tècnic municipal
Secretari de la Corporació o bé funcionari de la Corporació en qui delegui que
tingui entre les seves funcions l’assessorament jurídic de la Corporació.
Interventor/a de la Corporació o bé funcionari que tingui entre les seves
funcions el control econòmic-pressupostari de la Corporació.

c) Secretari/ària:


Funcionari/ària que presti els seus serveis en l’òrgan de contractació.

3.6 Criteris objecte de valoració per a l’adjudicació del contracte
Els criteris a tenir en compte a l’hora de determinar l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a la Corporació municipal són els que a continuació es determinen:
Criteris avaluables de manera automàtica (100 punts)
1. Reducció preu de licitació: Màxim 95 punts.
Millora del pressupost licitació fixat en el punt 2 d’aquest plec. Es valorarà la proposta
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b) Vocals :

en base a l’import final, amb IVA inclòs, d’acord amb el següent càlcul:
“Es puntuaran amb 0 punts aquelles empreses que no millorin el pressupost de
licitació. Les empreses que presentin la millor proposició econòmica se’ls atorgarà la
màxima puntuació. La resta de propostes seran valorades de forma proporcional de
conformitat amb la següent formula:
Pi = C * (100 – 100 * (Bm – Bi))
On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, C és el pes del criteri (de 0 a 1, en
percentatge segons els punts totals de la licitació, és a dir, per calcular el coeficient C
caldrà dividir la puntuació assignada al criteri d’adjudicació que es valora entre la
puntuació total de la licitació. Bi és la baixa de l’oferta de l’empresa “i” en relació amb
el pressupost de licitació i Bm és la baixa que suposa l’oferta econòmicament més
avantatjosa en relació amb el pressupost de licitació.
Bi i Bm es calculen de la forma següent:
a) Bi
Bi = PL - Oi
PL
On Bi és la baixa de l’oferta de l’empresa i en relació amb el pressupost de licitació, PL
és el pressupost de licitació i Oi és l’import de l’oferta de l’empresa ”i”.
b) Bm
Bm = PL - Om
PL
On Bm és la baixa de l’oferta millor en relació amb el pressupost de licitació, PL és el
pressupost de licitació i Om és l’import de l’oferta millor.”
2. Millores de contracte. Màxim 5 punts
Es valorarà com a millores de contracte la reducció del termini :

(5 x numero dies reduïts) / reducció millor oferta = Punts resultants
3.7 Ofertes anormals o desproporcionades
A efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o
desproporcionats es tindrà en compte l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap
cas, exclusivament el preu. Els possibles criteris objectius en funció dels quals podrà
ser considerada una oferta com a desproporcionada o amb valors anormals, poden
derivar de la relació entre les magnituds obtingudes de les variables següents, que es
calcularan en relació amb els criteris d’adjudicació que no són preu:
1.- Mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores
2.- Desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
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Es considera com a millora de contracte la reducció del nombre de dies per
l’execució dels treballs, d’acord amb el punt 3 del Plec, fixat en 45 dies. Es
valorarà de manera que s’atorgaran els 5 punts a l’empresa que ofereixi el
termini més curt. La resta d’empreses es valoraran per regla de
proporcionalitat en base a la següent fórmula:

3.- Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a
dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu
Pot trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat quan la puntuació
obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variants 1 i 3, i
que, al mateix temps, la seva oferta econòmica estigui també per sota de la mitjana de
les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal
o desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que
l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar
si efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa
sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu
electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un
termini de 3 dies, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar
les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es
considerarà que la proposició no podrà ser completada, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa
perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral.
3.8 Garanties

En aquesta licitació, de conformitat amb allò que disposa l'article 103 del TRLCSP no
s'exigeix la constitució per part de les empreses de la garantia provisional.
3.8.2 Garantia definitiva
L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA.
L’adjudicatari haurà de constituir l’import de la garantia definitiva en el termini de DEU
dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la recepció del requeriment que
determina l’art.151.2 del Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
En el cas que no es compleixi l’esmentat requeriment i en els termes que disposa l’art.
151.2, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a realitzar el
corresponent requeriment al licitador següent.
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3.8.1 Garantia provisional

3.9 Cessió del contracte
La cessió del contracte i per tant dels drets i obligacions derivats del mateix és
subjectarà al que disposa l'art. 226 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
requerint per tant l'adjudicatari hagi executat al menys un 20% de l'import del
contracte, tot això sens perjudici del compliment de la resta de requisits formals que
preveu l'esmentat precepte, i en particular i sens perjudici del compliment de la totalitat
dels requisits formals es preceptiva la autorització prèvia de la cessió per part de
l'òrgan de contractació com a ens tutelant de la prestació del servei.
Així mateix, de conformitat amb l’article 9 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, la cessió del contracte es
tramitarà seguint el procediment establert per a les modificacions de contracte.
3.10 Subcontractació
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació
complint les prescripcions que es contenen en els apartats següents:
1.- Les prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracti amb tercers no podran
excedir, en cap cas, del 40% de l’import d’adjudicació del contracte.
Pel còmput d’aquest percentatge màxim no es tindran en compte els subcontractes
conclosos amb empreses vinculades al contractista principal, entenent-se com a tals
les que es trobin en algun dels supòsits previstos a l’article 42 del Codi de Comerç.
2.- Els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tenen
previst subcontractar, assenyalant el seu import. Així mateix, caldrà indicar:



El nom del subcontractista justificant la seva aptitud, solvència i absència de
prohibicions o
Indicar el perfil empresarial del subcontractista per referència a les condicions
de solvència econòmica, tècnica o professional que complirà el subcontractista

Si un cop adjudicat el contracte, el contractista volgués subcontractar amb empresaris
diferents dels assenyalats nominativament en l’oferta o amb empresaris que no
s’ajustin al perfil empresarial indicat, haurà de comunicar aquesta subcontractació a
l’Ajuntament, no podent celebrar la subcontractació fins haver transcorregut 20 dies
des de la data de la comunicació, excepte que l’Ajuntament autoritzi expressament la
subcontractació abans que transcorri aquest termini.
Aquest règim serà igualment aplicable si la subcontractació afecta a prestacions no
assenyalades en l’ofert o amb import diferent.
Únicament en els supòsits d’emergència o que requereixin l’adopció de mesures
urgents es podrà exceptuar el termini de 20 dies abans assenyalat. En aquest cas
caldrà justificar pel subcontractista la concurrència de la situació d’urgència o
emergència.
3.- En tot cas, la comunicació de la intenció de subcontractar haurà d’expressar
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necessàriament:





Identificació de la prestació de l’objecte contractual que es pretén
subcontractar.
Import d’aquesta prestació que ha de ser proporcional a l’import d’adjudicació
del contracte, per a la qual cosa es tindrà en compte l’estudi econòmic del
contracte. No obstant això, el subcontractista podrà considerar un altre import a
subcontractar si acredita comptar amb solucions tècniques o condicions
excepcionalment favorables que justifiquin la possible contractació de la
prestació d’aquest import.
Identitat del subcontractista i aptitud del mateix. A aquests efectes, el
contractista haurà de justificar la personalitat i capacitat d’obrar del
subcontractista, la possessió de l’habilitació que, si s’escau, resulta precisa per
a l’execució de la prestació subcontractada i la capacitat econòmica, financera i
tècnica o professional necessària per a realitzar aquesta execució.

4.- El contractista haurà de garantir que els subcontractistes que intervenen en
l’execució del contracte compten amb la aptitud necessària per executar la prestació
subcontractada.
En cap cas podrà el contractista subcontractar l’execució parcial del contracte amb
persones que es trobin inhabilitades per contractar per l’ordenament jurídic o
compreses en algún dels supòsits de l’article 60 del TRLCSP.
La subcontractació realitzada amb persona que no disposi de la solvència necessària
per a executar la prestació, inhabilitada per a contractar o incursa en prohibició,
facultarà a l’Ajuntament per a exigir al contractista el cessament de l’execució de la
prestació subcontractada amb exclusió immediata del subcontractista d’aquesta
execució.

De la mateixa manera, el contractista serà directament responsable del compliment de
les obligacions laborals i de seguretat social derivades de l’execució del contracte que
corresponguin als subcontractistes, vetllant especialment pel compliment de les
mateixes.
6.- El contractista haurà de garantir que els subcontractistes que intervenen en
l’execució del contracte compten amb la aptitud necessària per executar la prestació
subcontractada i, en cas de no disposar-ne d’aquesta, o que la inhabilitació es
produeixi durant l’execució del contracte, procedirà immediatament a l’exclusió del
subcontractista de l’execució del mateix.
L’Ajuntament podrà resoldre el contracte si el contractista, un cop requerit, no
procedeix immediatament a l’exclusió del subcontractista i aquest continua executant
el contracte.
7.- El contractista haurà de garantir que l’execució del contracte compleix amb les
obligacions exigides pel Dret ambiental, social i laboral. Aquestes obligacions hauran
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5.- El contractista vetllarà especialment pel compliment d’allò que disposa la Llei
32/2006 reguladora de la Subcontractació per les empreses subcontractistes i
treballadors autònoms amb qui contracti, sent directament responsable davant de
l’Administració dels incompliments d’aquesta Llei.

de ser complides tant pel contractista com pels subcontractistes que intervinguin en
l’execució del contracte. En conseqüència, es obligació essencial del contractista
garantir aquest compliment mitjançant els subcontractes que formalitzi amb els
subcontractistes.
8.- En cas de subcontractació el contractista haurà de complir amb les següents
obligacions essencials:






Presentar a l’Ajuntament, tan aviat com formalitzi el subcontracte, còpia
d’aquest, acompanyant-lo de l’original degudament signat per a la seva
compulsa. Aquest contracte haurà de contenir, necessàriament, la identitat de
les parts, la prestació subcontractada, el personal adscrit al subcontracte, les
condicions de pagament establertes, les obligacions precises per garantir
l’execució de la prestació subcontractada conforme a l’establert en aquest plec
de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques,
les disposicions precises per garantir el compliment de les obligacions laborals i
de seguretat social del subcontractista i les restants condicions relatives a
l’execució de la prestació.
Informar puntualment a l’Ajuntament de les persones que, en cada moment de
l’execució del contracte, resulten adscrites al mateix, obligació que comprèn
tant el personal de la seva empresa com al personal de l’empresa
subcontractada.
Informar als representants dels treballadors de la subcontractació. Igualment
haurà de complir amb els deures d’informació imposats per l’article 42 de l’ET.







Els terminis de pagament fixats en els subcontractes serà de 30 dies des de
l’aprovació pel contractista principal de la factura emesa pel subcontractista o
subministrador, amb indicació de la data o període corresponent.
L’aprovació o conformitat d’aquesta factura ha de produir-se dins el termini de
30 dies des de la presentació de la factura. Dins d’aquest termini es poden
formular els motius de disconformitat amb la mateixa.
En cas de demora, el subcontractista tindrà dret al cobrament d’interessos de
demora i la indemnització dels costos de cobrament
Només podran pactar-se terminis de pagament superiors als assenyalats en els
termes previstos a l’article 228.5 del TRLCSP
El contractista s’obliga a remetre a l’Administració justificació documental del
compliment dels pagament realitzats als subcontractistes.

CAPITOL IV RELACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ADJUDICATARI.
DRETS I OBLIGACIONS
4.1 Drets del contractista.


Percebre l’import del contracte prèvia presentació de la corresponent factura en
el Punt General d'entrada de factures de la Corporació municipal, en els termes
que disposa la clàusula 2.6 de la informació especifica del present plec, i un
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9.- El contractista haurà de garantir el pagament als subcontractistes. A aquest efecte,
el contractista s’obliga expressament a abonar als subcontractistes i als seus
subministradors el preu pactat en les condicions i terminis següents:

cop subministrats els bens objecte del present contracte a satisfacció de la
Corporació municipal.


Sol·licitar de l’Ajuntament l’assistència a la empresa en tots els impediments
que es puguin presentar per a la prestació dels diferents serveis que
constitueixen l’objecte del present contracte.

4.2 Obligacions especifiques de l’adjudicatari
4.2.1 Obligacions contractuals



El contractista haurà de complir el present contracte amb estricta subjecció a
les determinacions del present plec de clàusules administratives, del plec de
prescripcions tècniques i de la proposta presentada per l’adjudicatari i
acceptada per l’òrgan de contractació, de tal manera que el present contracte
restarà inalterable a partir del perfeccionament del mateix, sens perjudici de les
modificacions que siguin objecte d’aplicació en els termes que disposen els
arts. 105 a 109 i 219 del TRLCSP i les previsions del present plec en matèria
de modificació. La Corporació municipal no podrà rebre contraprestacions
qualitativament o quantitativament diferents a les estipulades.



El contractista resta obligat al compliment dels requisits formals i materials que
preveu el present plec i la normativa contractual tant pel que fa a la cessió del
contracte com pel que fa a la subrogació de tercers en l’execució de les
prestacions objecte del present contracte.



L'Administració municipal mitjançant el responsable del contracte té la facultat
d'inspeccionar la realització de les prestacions objecte del present contracte
sent obligació del contractista facilitar qualsevol visita d'inspecció a realitzar pel
responsable del contracte



Respondre de tota indemnització civil o administrativa de danys i perjudicis per
accidents ocasionats pels seus operaris, treballadors i empleats, instruments o
vehicles utilitzats en la prestació del servei objecte del contracte, sens perjudici
de les sancions administratives que es puguin derivar i dels drets que els
assisteixin davant dels autors dels fets o de les companyies asseguradores
dels riscos.



L’Ajuntament de Cunit està facultat per sol·licitar a la empresa adjudicatària, en
qualsevol moment, tota la documentació que consideri necessària a fi de
comprovar la plena legalitat de la empresa en relació a la situació fiscal, laboral
i administrativa i tota aquella documentació relativa a la prestació dels serveis
contractats.



El contractista en relació als seus treballadors haurà de complir estrictament i
durant tota la vigència del contracte les mesures de seguretat i higiene en el
treball, així com les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
establerts per la normativa vigent.
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Son obligacions del contractista les següents :



El contractista assumirà i seran al seu càrrec les indemnitzacions per danys i
perjudicis causats a tercers en l'execució i prestació del servei, assumint a més
el contractista totes les responsabilitats que es puguin derivar tant penalment
com civilment derivades de l'execució del contracte.



Serà responsabilitat del contractista organitzar el servei de manera que es
garanteixin les íntegres prestacions contractades; així mateix, el contractista
haurà d’assegurar els drets socio-laborals dels seus treballadors, sense que
l’ajuntament interfereixi en les decisions que adopti envers els mateixos.



Acceptar, en cas de força major o en qualsevol altre situació d’emergència
pública, la direcció de l’Ajuntament per a la realització dels treballs o serveis
contractats o d’altres tasques diverses a les contractades mentre duri l’estat
d’emergència, força major o calamitat pública, sense cost per a l’Ajuntament.

4.3 Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista


Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que,
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà
part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la
verificació per part de l’Administració del compliment d’aquells requisits.



En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte,
l’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i
continua, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà
la negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i
vacances, les substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència,
les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de
cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions
legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat
disciplinària, així com quants drets i obligacions es derivin de la relació
contractual entre empleat i ocupador.



L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en
les funcions desenvolupades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com
a objecte del contracte.



L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves
obligacions les següents:
o

Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant
l’Administració, canalitzant d’una banda, la comunicació entre aquella i
el personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una
altra banda, de l’Administració, en tot el relatiu a les qüestions derivades
de l’execució del contracte.
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L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i
que les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons
justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en
tot moment a l’Administració.

o

o
o

o

Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del
contracte, i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de
treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei
contractat.
Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de
l’equip de treball de les funcions que té encomanades, així com
controlar l’assistència d’aquest personal al lloc de treball.
Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del
contracte, havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista
com l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del
servei.
Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanent,
en la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

4.4 Responsable del contracte
L’Ajuntament de Cunit en l’acord d’adjudicació del contracte nomenarà un responsable
del contracte regulat en el present plec, encarregat de la supervisió del mateix i
d’emetre les corresponents instruccions per garantir la correcta execució del contracte
de conformitat amb el que disposa l’art. 52 del Text Refós de la LCSP.



Fiscalitzar la gestió del contractista i amb aquesta finalitat podrà inspeccionar
les seves instal·lacions i locals i també la documentació relacionada amb
l’objecte del contracte i dictar ordres per mantenir o restablir el nivell de les
prestacions ofertades, i en particular i pel que fa al present contracte vetllar per
la bona execució del subministrament de les llicències en temps i forma.



Promoure i convocar les reunions que siguin necessàries per solucionar
qualsevol controvèrsia que pugui sorgir durant l’execució del contracte.



Resoldre les incidències que puguin sorgir durant l’execució del contracte
seguint el procediment establert a l’art.97 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.



Proposar en el seu cas la imposició de penalitats assenyalant en el seu cas la
corresponent graduació.



Acordar en el seu cas les mesures precises per aconseguir o restablir el bon
ordre en l’execució del pactat o bé quan el contractista dugui a terme actes u
omissions que comprometin la bona marxa del servei.



Informar en els expedients de reclamació dels danys i perjudicis a la
Corporació municipal.



Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació del
contracte en vigor ni s’oposin a les disposicions en vigor o a les derivades del
plec i demes documents contractuals.
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En concret assumirà el responsable del contracte les funcions que a continuació es
detallen:



Informar en els expedients de devolució o cancel·lació de les garanties.



Emetre informe en els expedients de cessió del contracte.



Conformar, si s’escau, les certificacions-factures presentades pel contractista
de conformitat amb l’establert a les Bases d’Execució del pressupost vigent i el
present plec i emetre el corresponent informe de conformitat o disconformitat
amb la prestació determinada a la factura.



Informar envers les sol·licituds de bona execució de les prestacions
contractades per a l’expedició de certificacions.



Qualsevol altre funció que li sigui atribuïda de manera expressa per l’òrgan de
contractació i que tingui com a finalitat garantir el compliment de les
prestacions objecte del present contracte.

CAPITOL V RÈGIM DE PENALITZACIONS
L’art. 212 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, preveu la possibilitat
que els plecs de clàusules administratives particulars puguin preveure penalitats pels
supòsits de compliment defectuós o parcial de les prestacions o bé que el plec reguli
un sistema de penalitats diferents pels supòsits de mora del contractista en el
compliment de les prestacions del contracte.
Fent ús del que disposa l’esmentat precepte, el sistema de penalitats pels supòsits de
compliment defectuós o parcial de les prestacions o bé pel retard en el compliment de
les prestacions, es regira pel que disposa aquest plec.
Les penalitats en tot cas s’imposaran per l’òrgan de contractació a proposta del/de la
responsable del contracte que detallarà en la corresponent proposta l’incompliment del
contractista i la seva qualificació i en tot cas i prèviament a la seva imposició es donarà
audiència al contractista.

Les demores, compliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en:




Lleus
Greus
Molt Greus.

Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals,
comportant una deficient execució de les prestacions contractuals.
En tot cas tenen la consideració de lleus:


El tractament incorrecte al responsable del contracte o bé a qualsevol
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5.1 Qualificació dels incompliments del contractista





treballador de l’ajuntament de Cunit durant la vigència del contracte.
La negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a
terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la contractista
adjudicatària.
L’incompliment de les ordres donades pel responsable del contracte envers la
bona execució del mateix
En general, qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que no
estigui tipificada com a greu o molt greu i que comporti un perjudici lleu als
interessos municipals.

Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als
destinataris del servei sense que posi en perill la prestació del servei.












El tractament reiterat incorrecte al responsable del contracte o bé a qualsevol
treballador de l’Ajuntament de Cunit durant la vigència del contracte (tres o més
vegades durant la vigència del contracte)
L’ofensa bé de paraula bé d’obra per part del personal al servei de la empresa
contractista, ja sigui al responsable del contracte, a les autoritats municipals o
al personal de la Corporació municipal.
Percepció per part del personal al servei de la empresa contractista d’alguna
remuneració, cànon o gràcia provinent del personal de la Corporació municipal
per realitzar qualsevol actuació a la que vingui obligat pel present contracte, i
sens perjudici de les responsabilitats penals que es puguin derivar.
L’estat defectuós del material subministrat per a la resolució de qualsevol
incidència, que comporti una nova incidència.
La reiteració en la comissió d’infraccions lleus
L’incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social
L’incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
L’execució del contracte per part del personal al servei de l’empresa
contractista sota els efectes de l’alcohol, drogues o substàncies
psicotròpiques.
Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici als
interessos municipals

Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques o en l’oferta
presentada per l’adjudicatària que posi en perill la prestació del servei generant una
lesió dels interessos municipals.
En tot cas tenen la consideració de molt greus:



El falsejament de les dades en els documents acreditatius de realització de la
prestació (factura-certificació).
La coacció o amenaça formulada per el personal al servei de la empresa
concessionària al personal municipal, al responsable del contracte o bé a les
autoritats municipals.
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En tot cas tenen la consideració de greus:







La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per
l’adjudicatària (cinc o més vegades)
L’execució reiterada del contracte (dos o més vegades) per part del personal al
servei de l’empresa contractista sota els efectes de l’alcohol, drogues o
substàncies psicotròpiques
L’incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
La reiteració en la comissió d’infraccions greus.

El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:




Lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a 1000,00
euros.
Greus, es podran imposar penalitzacions de 1001,00 euros fins a 3.000,00
euros.
Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 3.000,00 euros fins a
30.000,00 euros.

L’Ajuntament de Cunit podrà optar indistintament per la resolució del contracte o bé per
la imposició de penalitats en el cas de les infraccions molt greus.
INFORMACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE
CAPITOL I REGIM GENERAL DEL CONTRACTE
1. 1 Objecte del contracte

D’acord amb l’art.116.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, les
qualitats i característiques tècniques de les prestacions objecte del present contracte
venen determinades al plec de prescripcions tècniques.
1.2 Naturalesa Jurídica
Aquest contracte té el caràcter d’administratiu de subministrament, ja que en els bens
es donen les característiques de l’art. 9 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP.
1.3 Àmbit funcional
Els subministraments objecte del present contracte resten definits al plec de
prescripcions tècniques i al present plec de clàusules administratives particulars i en el
seu cas a la proposta presentada pel contractista-adjudicatari acceptada per part de la
Corporació municipal.
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L’objecte del contracte ve determinat a la clàusula 1.1 de la part especifica del present
plec.

1.4 Vigència del contracte
La vigència del contracte ve definida en la clàusula 1.7 i dins de la informació
especifica del present plec.
El present contracte no restarà subjecte a pròrroga de conformitat amb el que disposa
l’art.23.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
1.5 Règim Jurídic del contracte.




















Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Decret Llei 3/2016 de mesures urgents per a la contractació pública
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.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò
que no fos derogat per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals vidents en matèria de Règim Local.
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques.
Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels en s locals.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció
de riscos laborals.
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal.
Resta de normativa sectorial reguladora de l’objecte del contracte.
Normativa privada objecte d’aplicació a l’expedient.

1.6 Òrgan de contractació
L’òrgan competent per a l’adjudicació del present contracte és la Junta de Govern
Local de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes Sector Públic i la delegació de competències efectuada per
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Sens perjudici del que disposa el present plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques, el present contracte es regirà per la següent
normativa :

l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació municipal mitjançant resolució de data 18 de
juny de 2015 ( Decret Núm. 3082/2015)
1.7 Prerrogatives de l’Administració municipal en l’execució del contracte.
La Corporació municipal i en concret l’òrgan de contractació i a l’empara del que
disposa l’art. 210 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta la
prerrogativa d’interpretar el present contracte resolent els dubtes que pugui plantejar el
seu compliment, modificar el mateix per raons d’interès públic i acordar la seva
resolució i determinar els efectes que es deriven de la resolució del mateix.
1.8 Perfil del contractant.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a l’activitat contractual de
l’Ajuntament de Cunit, aquest disposa a la pàgina web Corporativa del perfil del
contractant que disposa les dades relatives a l’activitat contractual municipal com les
licitacions i adjudicacions dels contractes i la seva formalització i qualsevol altre
informació útil en matèria de contractació.
1.9 Jurisdicció competent
De conformitat amb l’art. 21.1 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’ordre
jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent per a conèixer i resoldre les
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes i extinció dels
contractes administratius, així com també per a conèixer les qüestions litigioses
relatives a la preparació i adjudicació dels contractes privats de les Administracions
Públiques i dels contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Per tant, seran els Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona els competents
per a conèixer i resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació,
efectes i extinció del present contracte, renunciant l’adjudicatari a qualsevol fur o
privilegi.

2.1 Risc i ventura del contractista
L’execució del present contracte es durà a terme a risc i ventura del contractista, que
assumeix la responsabilitat civil, laboral, social i fiscal que tingui causa en l’execució
del contracte.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs objecte del present
contracte i de les prestacions i treballs realitzats, així com de les conseqüències que
es deriven per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució dels treballs, obligant-se a
l’abonament immediat i a la reparació dels danys i perjudicis ocasionats, bé
directament bé a través de la pòlissa de responsabilitat civil que està obligat a
contractar.
L’Administració municipal eludeix tot tipus de responsabilitat a conseqüència de
qualsevol dany o perjudici que el prestatari del servei pugui ocasionar arrel de
l’execució del contracte, per la qual cosa, se’l considerarà com a únic responsable.
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CAPITOL II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE

2.2 Pressupost de licitació
El pressupost de licitació és el que figura en la clàusula 2.2 de la informació especifica
del contracte dins del present plec.
De conformitat amb l’art.87.2 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, consta
en partida independent l’import de l’Impost Sobre el Valor Afegit.
L’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i els licitadors no podran
superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin el pressupost de licitació
seran desestimades automàticament.
2.3 Partida Pressupostària
El contracte comporta una despesa amb càrrec a la partida pressupostària 3420
6290000 amb el centre de cost 08104
2.4 Preus
Tots els treballs, medis auxiliars, personals o materials que siguin necessaris per a la
correcta prestació dels serveis es consideren inclosos en el preu del contracte, encara
que no figurin tots ells explicitats en la descomposició de preus.
Totes les despeses que pel seu concepte fossin assimilables a qualsevol que, sota el
títol genèric de costos indirectes fa esment l’art.130 del Reial Decret 1098/2001, es
consideraran inclosos en els preus unitaris, encara que no figurin en el pressupost,
valorats en els preus unitaris o en partida alçada.
2.5 Facturació i forma de pagament.

En quan a la forma de pagament també bé determinada a l’esmentada clàusula 2.6 de
la informació especifica del present plec
CAPITOL III FORMALITATS DEL PROCEDIMENT
3.1 Presentació d’ofertes
Podran presentar ofertes:
Les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres
que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin immerses en cap prohibició per
contractar amb les Administracions Públiques regulada al Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o
professional que sigui exigible per a la realització de l’objecte del contracte.

Codi Validació: 9GZTPP9H6DAD5LRFXNSPRRPSP | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 28

L’import dels treballs realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part de
l’adjudicatari de la corresponent certificació- factura de conformitat amb la clàusula 2.6
de la informació especifica del present plec.

Les persones físiques o jurídiques de estat que no pertanyen a la Unió Europea
hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent
espanyola, que l’Estat de Procedència de la empresa estrangera admet alhora la
participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, ens,
Organisme o entitats del sector públic assimilables en forma anàlogues i demés
requisits de l’art.44LCSP.
Els empresaris han de tenir també l’habilitació empresarials o professional que, en el
seu cas, sigui exigible per a la realització de la prestació objecte del present contracte.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries del present contracte quan
les prestacions del mateix estigui inclós dins del seo objecte social i així consti en la
escriptura de constitució en els seus estatuts o regles fundacionals.
També podran concórrer unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a
l’efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura pública fins a
l’adjudicació del contracte, i essent necessari per a la seva concurrència el compliment
del que disposa el paràgraf segon de l’apartat segon de l’article 59 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
3.2 Convocatòria per a la presentació de proposicions
Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regeixen aquest contracte es troben a disposició de les persones interessades en
concórrer a la licitació del present contracte al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Cunit accessible a través de la pàgina web www.cunit.cat. Així mateix es recomana a
les empreses licitadores que remetin un correu electrònic a l’adreça
secretaria@cunit.cat als efectes de que puguin ser informats de qualsevol incidència
que pugui sorgir en el procés de licitació.

3.3 Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran, en dies laborables, en el Registre General de la
Corporació municipal en el termini assenyalat en la clàusula 3.2 dins de la informació
especifica del present plec.
Quan les ofertes es presentin per correu, s’haurà d’anunciar la seva presentació per
Fax a l’Ajuntament o al correu electrònic secretaria@cunit.cat , el mateix dia de la seva
presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la
presentació de les ofertes, en cas contrari no serà admesa si es rebuda amb
posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Malgrat això,
transcorreguts deu dies naturals des de l’esmentada data, no serà admesa en cap cas.
D’acord amb el que estableix l’art.80 del Reial Decret 1098/2001, els licitadors
presentaran les seves propostes en DOS SOBRES TANCATS de conformitat amb el
que disposa la clàusula 3.2 dins de la informació especifica del present plec.
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Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques també
podran ser obtinguts en format paper al Departament de Secretaria de la Corporació
municipal situat al carrer Major núm.12 del municipi de Cunit, en horari d’atenció al
públic, de dilluns a divendres previ abonament de la corresponent taxa municipal.

Les proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, i el fet de presentar-les
suposa l’acceptació per part del licitador de totes les clàusules dels plecs anteriorment
esmentats sense condició o reserva.

3.4 Mesa de Contractació : composició i actuacions
3.4.1 Composició
La composició de la Mesa de Contractació bé determinada a la clàusula 3.5 de la part
especifica del present plec.
3.4.2 Actuacions
Qualificació de la documentació continguda en el Sobre “ A “
La Mesa de Contractació, presidida pel President de la Corporació, o membre en qui
delegui, i els vocals que reglamentàriament correspongui, procedirà el primer dia hàbil
següent a la finalització del termini per a la presentació de proposicions a l’obertura del
Sobre A que conté la documentació a la que fa referència l’art.146 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Pel que fa a l’expressada qualificació, el President ordenarà l’obertura dels sobres A i
el Secretari certificarà la relació de documents que figuren en cadascun d’ells.

Si transcorregut el termini el licitador no subsana l’esmena la sol·licitud quedarà
exclosa definitivament del procés de licitació.
La subsanació haurà de presentar-se en el Registre General omplint la corresponents
instancia i exposant l’aportació de la documentació corresponent.
- Acte públic d’obertura del sobre “ B “
L’acte d’obertura del sobre “ B “ es públic i es durà a terme seguidament d’haver
procedit a l’obertura i qualificació de la documentació administrativa (sobre “A”),
sempre i quan no s’ha de fer cap esmena a la documentació presentada en aquest
sobre. En el cas d’haver de requerir l’esmena de la documentació presentada, la mesa
es reunirà el quart dia natural posterior al dia de la qualificació de la documentació
administrativa, i es durà a terme a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i en
aquest es consideraran citats els licitadors mitjançant aquesta clàusula.
La mesa de contractació donarà compte de les ofertes que han estat admeses i
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Si s’observessin defectes materials en la documentació presentada, la mesa podrà
concedir, si ho considera adient, un termini no superior a dos dies hàbils perquè el
licitador esmeni l’error. L’esmentada concessió es durà terme via fax tenint aquest
mitjans plena eficacia per considerar-se fet el requeriment. A aquest efectes el licitador
inclourà en el sobre A un documento on deixi constància el núm. de fax corresponent a
efectes de dur a terme la comunicació d’esmenes.

s’ordenarà l’arxiu, sense obrir el sobre B que conté la proposta tècnica de les ofertes
rebutjades per no haver esmenat el defecte en temps i forma o bé perquè contenien
defectes no esmenables.
S’invitarà els assistents perquè manifestin els dubtes que puguin tenir o perquè
demanin les explicacions que considerin necessàries, i la mesa farà els aclariments i
les contestacions pertinents.
A continuació, i seguint l’ordre de presentació, el president de la mesa obrirà els
sobres B i llegirà en veu alta les ofertes de les proposicions admeses.
La mesa podrà acordar el trasllat de la documentació inclosa en el sobre B als tècnics
municipals competents per a la determinació de la puntuació que es derivi de
l'aplicació dels criteris de valoració automàtica o be procedir la mateixa a la
determinació de l'esmentada puntuació be en el mateix acte be en el termini màxim de
dos dies naturals següents, reunint-se amb aquesta finalitat les vegades que els seus
membres considerin adients. Amb aquesta finalitat be els tècnics municipals be la
pròpia mesa podran sol·licitar als licitadors els aclariments que estimin adients.
Un cop finalitzat l'acte s'aixecarà la corresponent acta deixant constància de tot
l'actuat, la qual serà signada per tots els membres assistents i els licitadors presents.
La mesa de contractació elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació
corresponent que, en tot cas, haurà d'incloure la ponderació dels criteris d'adjudicació
establerts a la clàusula 3.6 de la informació específica del present plec.
3.5 Adjudicació del contracte i formalització

El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per a
l'Administració municipal haurà d'acreditar a requeriment de l'òrgan de contractació
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la
recepció de la notificació així com també en l'esmentat termini haurà de procedir a la
constitució de la garantia definitiva i a l’acreditació de la seva capacitat i solvència
econòmica i financera i tècnica i professional d’acord amb el que disposa aquest plec
de clàusules i l'art.151.2 del TRLCSP.
Si no és presenta l'esmentada documentació en el termini esmentat s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a recavar la mateixa documentació al
licitador següent, per l'ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Un cop presentada adequadament la documentació anteriorment assenyalada, l'òrgan
de contractació adjudicarà el contracte dins del termini dels cinc dies hàbils següents a
la recepció de la documentació, sens perjudici de la eventual revisió de l'adjudicació en
via de recurs especial en matèria de contractació. Quan l'acte recorregut sigui
l'adjudicació, la tramitació de l'expedient quedarà en suspens fins que l'òrgan
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L'òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent les ofertes presentades i que
no hagin estat declarades desproporcionades o anormals. L'esmentada classificació
es farà tenint en compte els criteris d'adjudicació establerts a la clàusula 3.6 de la
informació especifica del present plec, sense atendre exclusivament al valor econòmic
de la mateixa o podrà declarar deserta la licitació quan no existeixi cap proposició
admissible de conformitat amb els criteris objectius d'adjudicació.

encarregat de la resolució del recurs es pronuncií envers el manteniment o
l'aixecament automàtica o en el seu defecte fins que es resolgué el recurs.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà a tots els licitadors i simultàniament
es publicarà al perfil del contractant.
El contracte es formalitzarà dins dels cinc dies següents a haver rebut l'adjudicatari el
requeriment de formalització, un cop transcorregut el termini previst per a la
interposició del recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la
suspensió de la formalització o s'hagués aixecat la suspensió.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins
del termini anteriorment esmentat, l'Administració podrà acordar sobre la garantia
definitiva la incautació de l'import de la garantia provisional.
3.6 Renúncia i desistiment.
Correspon a l’òrgan de contractació per raons d’interès públic degudament justificades
la renuncia a la celebració d’un contracte o bé acordar el reinici del procediment amb
anterioritat a la seva adjudicació.
L’òrgan de contractació podrà acordar el desistiment del procediment per concórrer
una infracció no esmenable dels actes de preparació o adjudicació del contracte si bé
justificant la seva decisió en el corresponent expedient.
3.7 Despeses del contracte
L’adjudicatari resta obligat al pagament de les despeses obligatòries de la publicitat de
la licitació i formalització del contracte, de conformitat amb allò establert a l’art.67.2 g)
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en els termes que disposa la clàusula
1.13 de la part especifica del present plec.

D’acord amb les disposicions establertes a l’art.87.4 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, les proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses com les
rebutjades sense obrir o les desestimades un cop ofertes, seran arxivades al
corresponent expedient. Un cop adjudicat el contracte i formalitzat el mateix, i
transcorreguts els terminis per a la interposició dels corresponents recursos sense que
s’hagin interposats els mateixos, la documentació que acompanya a les proposicions
romandrà a disposició dels licitadors.
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, i d’acord amb la resolució de la
Comissió Nacional d’Avaluació i Tria documental de la Generalitat de Catalunya, de
data 11 de juliol de 2006, respecte de la documentació que s’adjunta amb els
contractes administratius pels licitadors que no resultin adjudicataris, l’Ajuntament de
Cunit procedirà a la destrucció total de la documentació transcorregut el termini d’un
any des de l’adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució.
CAPITOL IV MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
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3.8 Tractament i custodia de la documentació aportada pels licitadors que no
resultin adjudicataris.

4.1 Causes
La modificació del present contracte únicament podrà tenir lloc en els supòsits i en la
forma prevista la clàusula 1.9 de la part específica d’aquest plec de clàusules.
4.2 Procediment
En quan al procediment per a la modificació quan concorrin causes establertes
legalment per a la seva modificació és l’establert a l’art.108 i 211 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
CAPITOL V

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

5.1 Causes de resolució.
Son causes de resolució del present contracte les establertes amb caràcter general a
l’art.223 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb caràcter específic per al
present contracte les següents:
 L’incompliment de totes o cadascuna de les especificacions sobre
subcontractació establertes a la clàusula 3.11 de la part específica d’aquest
plec de clàusules administratives particulars.
 L’adjudicatari garantirà en tot moment que el servei es presti amb el personal
necessari; tot això, amb independència de l’obligació que recau sobre el
contractista de garantir el compliment dels drets socials dels treballadors o de
les baixes que es produeixin.

5.2 Efectes de la resolució
Els efectes de la resolució del present contracte es determinaran de conformitat amb
allò establert a l’art.225 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Cunit, a data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa-Presidenta
Sra. Montserrat Carreras Garcia
DILIGÈNCIA: El Secretari que subscriu, informa favorablement el present Plec de
clàusules administratives particulars, en compliment del que disposa l’article 275.1. c)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la DA Segona apartat Setè paràgraf segon del
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També serà causa de resolució del present contracte el fet d’incórrer el contractista en
qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb l’Ajuntament de Cunit que
preveu la normativa contractual vigent a l’art. 60 durant la vigència del contracte, quan
a criteri de la Corporació puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Cunit, a data de la signatura electrònica
El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté
DILIGÈNCIA: L’interventor que subscriu, informa favorablement el present Plec de
clàusules administratives particulars, en compliment del que disposa l’article 275.1. c)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la DA Segona apartat Setè paràgraf segon del
Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Cunit, a data de la signatura electrònica
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L’interventor
Javier Requejo García

