Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i
Govern Obert
Secció de Contractació d’Obres
Exp. ECAO_10281/2021

CONTRACTE

OBJECTE

Obres definides en la Fase 2 del “Projecte bàsic i
executiu per a l'adequació de la masia dels
Bellots"

EXPEDIENT

ECAO 10281/2021

PROCEDIMENT

Procediment obert simplificat

IMPORT SENSE IVA

Sis-cents dinou mil quatre-cents deu euros amb
seixanta-set cèntims (619.410,67 €)

TERMINI

Vuit (8) mesos
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REUNITS

D’una part al Sr. ISAAC ALBERT AGUT, tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i
Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa, qui actua en nom i representació d’aquesta
Corporació.

D’una altra part, el Sr. ERNESTO LUÍS IZQUIERDO REYES, major d’edat, amb domicili a
Tarragona i amb document nacional d’identitat núm. 39.711.391-M, en qualitat
d’administrador, obrant en nom i representació de l’empresa IZER INGENIERÍA Y
ECONOMÍA, SL, amb NIF B65449183, domiciliada a Barcelona, carrer Bonanova número
4, que va ser constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el Sr. Jose Vicente Torres Montero, en data 19 de
novembre de 2010, amb número de protocol 2693; inscrita en el Registre Mercantil de
Barcelona, al tom 42251, foli 97, full número B405662, inscripció 1.

I reconeixent-se, ambdues parts, en les representacions que ostenten, amb competència i
capacitat legal suficient i necessària per a la formalització d’aquest contracte, exposen

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- El tinent d'alcalde de l'Àrea de Servies Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de
Terrassa, mitjançant la resolució núm. 2021-07-30 ECAO-10281/2021 de data 30 de juliol
de 2021, va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars reguladores del contracte de les obres definides en la Fase 2 del “Projecte
bàsic i executiu per a l'adequació de la masia dels Bellots", mitjançant el procediment
obert simplificat, per tal de determinar la millor oferta, amb un pressupost de licitació de
set-cents vint-i-un mil nou-cents vint-i-tres euros amb vuitanta-cinc cèntims (721.923,85 €)
(IVA exclòs) i de vuit-cents setanta-tres mil cinc-cents vint-i-set euros amb vuitanta-sis
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cèntims (873.527,86 €) (IVA inclòs). El termini d’execució es preveu que sigui de vuit (8)
mesos.
II.- El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de
Terrassa, mitjançant resolució núm. 2022-02-24 ECAO-10281/2021 de data 24 de febrer
de 2022 ha disposat el següent:
"La Masia dels Bellots, situada al carrer de la Terra, 3-5 de Terrassa, dins del Polígon Industrial els
Bellots, conté tres edificacions i una zona exterior de gran magnitud. L’edifici de la Masia era fins
fa pocs anys un restaurant que actualment està en desús. Existeix un segon edifici, anomenat
Alberg, que el fan servir diverses entitats i té uns lavabos en planta baixa. El tercer edifici,
anomenat Serveis, consta d’un recinte amb lavabos que fan servir les entitats durant les activitats
lúdiques i culturals que es fan en el recinte. A les zones exteriors, hi trobem espais amb barbacoes
i safareigs, que els usuaris utilitzen quan fan menjars a l’aire lliure.
En data 19 de juny de 2020, mitjançant acord de Junta de Govern, es va aprovar inicialment el
“Projecte bàsic i executiu per a l'adequació de la masia dels Bellots”, redactat en data març de
2020 pels tècnics municipals del Servei de Patrimoni i Manteniment, amb un pressupost
d’execució material d'un milió tres-cents setanta-vuit mil cent cinquanta-un euros amb vint-i-sis
cèntims (1.378.151,26 €), amb un pressupost d’execució per contracte d'un milió sis-cents
quaranta mil euros (1.640.000,00 €) (sense IVA) i d'un milió nou-cents vuitanta-quatre mil quatrecents euros (1.984.400,00 €) (amb IVA). Transcorregut el període d’exposició pública sense cap
al·legació, l’aprovació del projecte va esdevenir definitiva en data 14 d'agost de 2020.
Les obres definides en aquest projecte tenen com a objectiu la reforma de l'edifici de la Masia, que
data del segle XVI, el qual està format per l’edifici original com a tal i una zona annexa que es va
realitzar anys enrere per ampliar la superfície del restaurant que hi havia. Actualment, doncs, la
masia està distribuïda de la següent manera: la planta baixa estava destinada a zona de
restaurant, la planta primera estava destinada a sales de reunions i la planta segona estava
destinada a magatzem.
Amb la reforma es vol adaptar la masia per tal de dotar-la d’ús administratiu, tot i que també es
mantindrà una zona de restaurant. L’edifici es troba actualment en desús i les seves instal·lacions
obsoletes, de manera que també es proposa la seva substitució total per tal d’adequar-lo al nou ús
de Centre de serveis de proximitat als polígons d’activitat econòmica (CSP-PAE).
Paral·lelament, es contempla la millora de l’accessibilitat de l’edifici i l'enderrocament de l’escala
existent per fer-ne una de nova i la substitució de l'ascensor que hi ha actualment es substituirà
per un d’adaptat que permeti a qualsevol persona moure’s lliurement i sense limitacions per
l’edifici. També s’instal·laran banys adaptats a cada una de les plantes. El projecte preveu fer
petites intervencions sobre l’estructura per fer una nova escala i per enderrocar part de la coberta
de la zona annexa de planta baixa.
Per necessitats d’execució, el projecte es va dividir en 3 fases:
Fase 1:
En la fase 1 s'inclou la realització dels treballs necessaris per poder posar en funcionament la
planta baixa de la Masia dels Bellots i l'execució de tots els treballs de l’envolupant i cobertes de
tot l’edifici. Aquestes obres es van adjudicar en data 2 de març de 2021, mitjançant el procediment
obert simplificat, a la mercantil CONSTRUCCIONES PEÑA MATEOS, SL, i ja estan finalitzades.
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Fase 2:
En la fase 2 està previst la realització els treballs que serviran per posar en funcionament la planta
primera, segona i restaurant/bar de la planta baixa. Amb aquesta segona fase la Masia entra al
100% en funcionament.
Fase 3:
En la fase 3 està prevista la implantació d’una Estació Transformadora per a donar servei a la
Masia.
El termini d'execució de les obres es preveu que sigui de vuit (8) mesos per la Fase 1, vuit (8)
mesos per la Fase 2 i quatre (4) mesos per la Fase 3. I aquest és el desglossament pressupostari:
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Total

Pressupost d’execució
contracte (sense IVA)

819.512,42 €

721.923,85 €

98.563,73 €

1.640.000,00 €

Pressupost d’execució
contracte (amb IVA)

991.610,03 €

873.527,86 €

119.262,11 €

1.984.400,00 €

En línia amb aquests antecedents i amb la finalitat de contractar les obres incloses en la segona
fase d'aquest projecte, el tinent d'alcalde de l'Àrea de Servies Generals i Govern Obert de
l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant la resolució núm. 2021-07-30 ECAO-10281/2021 de data 30
de juliol de 2021, va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars reguladores del contracte de les obres definides en la Fase 2 del “Projecte bàsic i
executiu per a l'adequació de la masia dels Bellots", mitjançant el procediment obert simplificat, per
tal de determinar la millor oferta, amb un pressupost de licitació de set-cents vint-i-un mil nou-cents
vint-i-tres euros amb vuitanta-cinc cèntims (721.923,85 €) (IVA exclòs) i de vuit-cents setanta-tres
mil cinc-cents vint-i-set euros amb vuitanta-sis cèntims (873.527,86 €) (IVA inclòs). El termini
d’execució es preveu que sigui de vuit (8) mesos.
Una vegada publicat l’anunci al perfil del contractant i conclòs el procediment de licitació, a partir
del dia 23 de setembre de 2021 es va iniciar el procés d’obertura electrònica de les pliques, a
través de la plataforma de contractació Pixelware. Les empreses que han presentat oferta per a
aquest procediment són:
1

UTE GEINSTAL - PENTA

2

IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL

3

EDISSET OBRES I SERVEIS, SL

4

GARCÍA RIERA, SL

5

VESTA REHABILITACIÓN, SL

6

CONSTRUCCIONES PEÑA MATEOS, SL

7

REHATEC FAÇANES, SAU

8

ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SLU

9

VORACYS, SL
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10 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU
El sobre únic va quedar obert efectivament el dia 28 de setembre de 2021 a les 9:24 hores.
Tal com es feia constar en el plec de clàusules que regeix aquesta licitació, a partir del dia 9 de
setembre de 2018 és obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic
d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i
empreses classificades del Sector públic (ROLECE), d’acord amb la previsió de l’article 159.4.a) i
la disposició transitòria tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(d’ara endavant LCSP). La data màxima de la inscripció en el procediment de licitació és la data
final de presentació de proposicions que, en aquest cas, era el dia 21 de setembre de 2021.
Feta la comprovació, totes les empreses estaven inscrites en el RELI.
Totes les empreses van declarar ser aptes i no incórrer en cap de les circumstàncies de prohibició
de contractar amb l’administració pública, i tenir la capacitat d’obrar i les condicions de solvència
econòmica i financera, tècnica i professional, requerides per participar en aquesta licitació de
conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.
En aquest procediment no es valora cap criteri que depengui d’un judici de valor.
A continuació, es detalla la proposta econòmica per a l’execució de les obres presentada per cada
licitador:
PROPOSTES PRESENTADES

EMPRESES

Criteris avaluables segons
fórmules matemàtiques
(fins a 100 punts)
Proposta econòmica
(PEC sense IVA)

1) UTE GEINSTAL - PENTA

663.125,03 €

2) IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL

619.410,67 €

3) EDISSET OBRES I SERVEIS, SL

613.199,41 €

4) GARCÍA RIERA, SL

714.211,52 €

5) VESTA REHABILITACIÓN, SL

683.804,86 €

6) CONSTRUCCIONES PEÑA MATEOS, SL

630.601,55 €

7) REHATEC FAÇANES, SAU

653.124,51 €

8) ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SLU

628.867,87 €

9) VORACYS, SL

701.997,32 €
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PROPOSTES PRESENTADES

EMPRESES

Criteris avaluables segons
fórmules matemàtiques
(fins a 100 punts)
Proposta econòmica
(PEC sense IVA)

10) ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU

664.255,76 €

En l’acta d’obertura de les pliques, signada en data 14 d'octubre de 2021, la Mesa va acordar
requerir l’empresa IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL perquè aportés correctament la
documentació exigida en la clàusula 20.1.1) del plec de clàusules administratives particulars.
Aquesta empresa va contestar al requeriment en el termini establert, esmenant el defecte de la
documentació de la seva oferta.
En aquest punt, la Mesa, segons acta de data 14 d'octubre de 2021, va admetre la proposta
d'IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL en la valoració i va acordar traslladar la documentació als
serveis tècnics municipals perquè comprovessin si alguna de les propostes acceptades podia
resultar una oferta anormal o desproporcionada.
En aquest sentit, els tècnics municipals del Servei de Patrimoni i Manteniment van emetre un
informe, de data 18 d'octubre de 2021, en el que es recullen els càlculs realitzats per concloure
que cap de les ofertes econòmiques presentades es podia considerar una oferta anormal o
desproporcionada. En aquest informe, relatiu a la valoració global de les ofertes, els tècnics
municipals proposaven l'adjudicació de les obres a favor de l'empresa EDISSET OBRES I
SERVEIS, SL per haver obtingut la seva oferta la millor puntuació en la licitació, en aplicació dels
criteris de valoració previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. Es detalla a
continuació la puntuació obtinguda pels licitadors, per ordre decreixent:

3

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES
Criteris avaluables segons fórmules
matemàtiques
EMPRESES
(fins a 100 punts)
Proposta econòmica
Puntuació
(PEC sense IVA)
EDISSET OBRES I SERVEIS, SL
613.199,41 €
100,00

2

IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL

619.410,67 €

94,29

8

ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SLU

628.867,87 €

85,59

6

CONSTRUCCIONES PEÑA MATEOS, SL

630.601,55 €

83,99

7

REHATEC FAÇANES, SAU

653.124,51 €

63,28

1

UTE GEINSTAL - PENTA

663.125,03 €

54,08

10 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU

664.255,76 €

53,04

5

683.804,86 €

35,06

VESTA REHABILITACIÓN, SL
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PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES
Criteris avaluables segons fórmules
matemàtiques
EMPRESES
(fins a 100 punts)
Proposta econòmica
Puntuació
(PEC sense IVA)
701.997,32 €
18,33

9

VORACYS, SL

4

GARCÍA RIERA, SL

714.211,52 €

7,09

De conformitat amb l’article 326 de la LCSP, es va constituir la Mesa de contractació i va emetre la
seva acta, en data 4 de novembre de 2021, en la qual, una vegada examinat i valorat l’informe de
valoració emès pels serveis tècnics i fet seu el contingut d’aquest, que es publicarà juntament amb
la present resolució en el perfil del contractant i en la plataforma PIXELWARE, per unanimitat dels
seus membres amb dret a vot, proposava l'adjudicació de les obres definides en la Fase 2 del
“Projecte bàsic i executiu per a l'adequació de la masia dels Bellots" a EDISSET OBRES I
SERVEIS, SL, licitador que ha obtingut la millor puntuació en la valoració de les propostes, per un
import de sis-cents tretze mil cent noranta-nou euros amb quaranta-un cèntims (613.199,41 €)
(IVA exclòs), de set-cents quaranta-un mil nou-cents setanta-un euros amb vint-i-nou cèntims
(741.971,29 €) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del 15,06 % respecte al preu de licitació.
Als efectes del que disposa l’article 204 del LCSP, no es preveuen modificacions en aquest
contracte.
Traslladada la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació en aquest sentit, d’acord amb
l’article 159.4 f) de la LCSP, en data 5 de novembre de 2021 es va tramitar el requeriment a la
mercantil EDISSET OBRES I SERVEIS, SL, perquè presentés, en un termini màxim de set dies
hàbils, a comptar des de l’enviament del requeriment, la documentació acreditativa de disposar de
la classificació exigida per participar en aquesta licitació; la justificació d’haver constituït la garantia
definitiva per un import del 5% del preu de l’adjudicació del contracte, IVA exclòs; les pòlisses
d’assegurança en les modalitats de “responsabilitat civil per danys a tercers" i “tot risc construcció";
i una declaració empresarial quant a la seva intenció de subcontractació.
En tractar-se d'un contracte d’obres amb un valor estimat superior a 500.000 euros, i d’acord amb
la clàusula 17ena del PCAP, com a requisit indispensable per participar en aquest procediment,
els licitadors havien de disposar de les classificacions empresarials següents:
Grup

Subgrup

Categoria

C

4

3

K

7

1

En consultar la documentació d'EDISSET OBRES I SERVEIS, SL al RELI, ja s’havia comprovat la
seva personalitat jurídica, la seva aptitud i la seva capacitat d’obrar, així com també, que es
trobava al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Segons les dades de l'empresa que figuren al Reli, l'empresa disposa de la classificació K-7-1
però, quant a la C-4, només compta amb la categoria 1, per tant, no disposa de la categoria
exigida per aquest grup i subgrup.
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L’empresa va entrar la resposta al requeriment mitjançant el registre E-AJT-2021097036 de data
16 de novembre de 2021, en la que constava la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i
últims rebuts de pagament, la declaració de subcontractació i un certificat d'assegurança de caució
per un import de trenta mil sis-cents cinquanta-nou euros amb noranta-set cèntims (30.659,97 €)
com a garantia definitiva del contracte. Quant a la classificació empresarial requerida, junt a
diversos certificats d'obres realitzades, EDISSET OBRES I SERVEIS, SL va aportar una
declaració firmada pel representant de l'empresa que diu, textualment:
"(…)Respecte a la classificació demanada es manifesta.
- Que, Edisset Obres i Serveis està classificada en els 2 Subgrups sol·licitats, no així en la categoria del
Subgrup C-4.
- Que Edisset està en procés de renovació de la classificació i el resultat dóna l’obtenció de la categoria 3 del
Subgrup C-4. Les previsions eren que a data d’avui pogués estar resolt l’expedient de renovació però
malauradament no es disposa encara del document acreditatiu. S’adjunta document amb sol·licitud de
renovació d’expedient amb la Junta Consultiva.
- Que la categoria 3 sol·licitada pel Subgrup C4 està justificada amb els certificats de bona execució signats
per tècnics d’obra i els representants de l’Administració en cada cas. S’adjunten els certificats i resum.(…)"
Els tècnics del Servei de Patrimoni i Manteniment van emetre un informe, de data 29 de novembre
de 2021, en què, un cop revisada la documentació presentada per EDISSET OBRES I SERVEIS,
SL conclouen que aquesta empresa no ha acreditat adequadament els requisits de solvència
tècnica demanada per participar en aquesta licitació, concretament la categoria 3 del Subgrup de
classificació empresarial C4, segons estableix el PCAP que regeix aquest procediment. A aquest
respecte, indiquen textualment:
"(...)Revisada la documentació que presenta verifiquem la sol·licitud de classificació empresarial és de data
11/10/2021. Els certificats de bona execució aportats amb l’esmentada sol·licitud que acrediten l’execució
de 238.048,36 € en el Subgrup C4 i que segons índex de la seva empresa segons art. 35 RD773/2015 és 2,0
motiu pel qual sol·licita la classificació de la categoria 3 en el subgrup C4.
Segons punt nº 17 del PCAP, el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de solvència
exigits per contractar amb l'Administració serà la data de finalització de la presentació d’ofertes havent
estat el termini de presentació d'ofertes el dia 21 de setembre a les 14:00 hores.
En aquest punt, revisada per part dels serveis tècnics municipals la documentació aportada dins de termini,
es verifica que l’empresa ha demanat la classificació en la categoria 3 demanada però no pot acreditar que
l’hagi obtingut al no haver obtingut resposta per part de la Junta Consultiva.
Per tot l’anterior i una vegada revisada tota la documentació presentada dins del termini per l’empresa
EDISSET OBRES I SERVEIS, SL, la documentació no acredita la categoria 3 del Subgrup C4 mitjançat la
corresponent classificació."
Segons la clàusula 26ena del PCAP i de conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP, al no
complimentar EDISSET OBRES I SERVEIS, SL adequadament el requeriment, d'acord amb
l’exposat en l’informe dels serveis tècnics, s'entén que el licitador retira la seva oferta i, per tant, es
procedirà a demanar els mateixos requisits al licitador següent, per l’ordre en què han quedat
classificades les ofertes, d’acord amb l’article 159.4.f)4º de la LCSP.
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D'altra banda, en atenció a allò disposat en la clàusula vint-i-sisena del PCAP quan a la possibilitat
d'imposar una penalitat al licitador seleccionat com la millor oferta si no presenta la documentació
requerida en el termini assenyalat, per l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs,
i, més concretament, respecte de l’incompliment de la categoria 3 del Subgrup de classificació
empresarial C4 exigida, la Mesa ha considerat aquests fets:

• L’empresa EDISSET OBRES I SERVEIS, SL, ha acreditat documentalment tenir la classificació
K-7-1 però, quant a la classificació C-4 ha acreditat tenir el grup, subgrup però no la categoria
demanada, ja que era la 3 i només compta amb la categoria 1. Per tant, com s’ha dit no
disposa de la categoria exigida per aquest grup i subgrup, però al respecte és cert que no s’ha
apreciat mala fe ni ha mediat dolo, culpa o negligència en la actuació de l’empresa EDISSET
OBRES I SERVEIS, SL, ja que té la documentació que podria ser equivalent a la concessió de
la categoria 3 del Subgrup C-4, com són els certificats de bona execució signats pels tècnics
d’obra i els representats de l’Administració corresponent en cada cas, però no disposen del
certificat acreditatiu que així ho manifesta, emès per l’organisme encarregat d’aquest tràmit, es
a dir, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, atès
que s’està tramitant. Per consegüent, ha quedat clar que la intenció de l’empresa ha sigut tenir
la classificació exigida, de fet ha aportat la sol·licitud feta amb aquesta finalitat, que
efectivament té la classificació exigida, però a dia d’avui no disposa del document oficial de
reconeixement d’aquesta classificació que així ho acrediti davant una licitació pública.
Per tant, de conformitat amb la recent resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals nº 710/2021, la Mesa de Contractació ha entès que la imposició de la penalitat
del 3% només procedeix quan l’incompliment dels requisits per resultar adjudicatari és greu i
clar, i el licitador no ha actuat de bona fe, sinó mediant dolo, culpa o negligència. Analitzant el
supòsit examinat en aquest cas, la Mesa entén que, l’empresa EDISSET OBRES I SERVEIS,
SL, ha actuat de bona fe en el compliment del requeriment per acreditar els requisits demanats
en la licitació.

• S’ha de tenir en compte que l’inici de les obres, objecte d’aquesta licitació, no serà fins a l’any
que ve, motiu pel qual amb l’exclusió motivada per la no acreditació de la categoria esmentada
per part de l’empresa adjudicatària, no s’ocasiona cap perjudici a l’Ajuntament de Terrassa que
pugui motivar la imposició de la penalitat del 3% previst a la LCSP, fet que podria facultar a la
Mesa de Contractació per poder modular dita imposició.
La Mesa, segons acta signada en data 10 de gener de 2022, fet seu el contingut de l'informe emès
pel Servei de Patrimoni i Manteniment en data 29 de novembre de 2021, que es publicarà
juntament amb la present resolució en el perfil del contractant i en la plataforma PIXELWARE, va
excloure la proposta d'EDISSET OBRES I SERVEIS, SL de la valoració final i va traslladar a
l'òrgan de contractació una nova proposta d’adjudicació del contracte a favor d'IZER INGENIERÍA
Y ECONOMÍA, SL, per un import de sis-cents dinou mil quatre-cents deu euros amb seixanta-set
cèntims (619.410,67 €) (IVA exclòs), de set-cents quaranta-nou mil quatre-cents vuitanta-sis euros
amb noranta-un cèntims (749.486,91 €) (IVA inclòs) i un termini d’execució de vuit (8) mesos.
A resposta del requeriment efectuat en virtut dels articles 150.2 i 159.4 f) 4º de la LCSP, la
mercantil IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL ha presentat en temps i forma la constitució de la
garantia definitiva corresponent. Igualment, ha lliurat la pòlissa d’assegurança de “responsabilitat
civil per danys a tercers” així com un projecte de pòlissa en la modalitat “tot risc construcció” que
contractarà abans de l’inici de les obres. També ha presentat una declaració empresarial quant a
la seva intenció de subcontractar part de l'execució de les obres a tercers.
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En consultar la documentació de I’empresa al RELI, s’ha pogut comprovar la seva personalitat
jurídica, la seva aptitud i la seva capacitat d’obrar. El registre oficial mostra un avís quant a que les
dades de l'empresa no estan actualitzades. En aquest sentit, tal com preveu la clàusula vintena del
plec de condicions administratives particulars que regeix aquest contracte, l'empresa ha presentat,
a resposta del requeriment, una declaració quant a la vigència de les dades reflectides en el RELI
i, expressament, sobre l'acompliment dels requisits de solvència per participar en aquest
procediment, en tant que disposa de les dues classificacions empresarials d'obres requerides per
participar en aquesta licitació, condició que ja s'havia pogut comprovar a través de les dades del
Registre Oficial d'Empreses Classificades de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a la situació d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, des de l’Ajuntament de Terrassa s’ha comprovat, a través de mitjans
electrònics, que aquesta mercantil es troba al corrent de pagament. Es tindrà en compte la
tipologia de l’empresa segons la seva grandària (PIME) als sols efectes del còmput del termini de
devolució de la garantia.
Per tant, havent satisfet el requeriment previ de l’òrgan de contractació en temps i forma, i de
conformitat amb l'article 150.3 de la LCSP, és procedent adjudicar el contracte de les obres
definides en la Fase 2 del “Projecte bàsic i executiu per a l'adequació de la masia dels Bellots" a
l’empresa IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL per un import de sis-cents dinou mil quatre-cents
deu euros amb seixanta-set cèntims (619.410,67 €) (IVA exclòs) i de set-cents quaranta-nou mil
quatre-cents vuitanta-sis euros amb noranta-un cèntims (749.486,91 €) (IVA inclòs) i un termini
d’execució de les obres de vuit (8) mesos.
Als efectes del que disposa l’article 204 del LCSP, no es preveuen modificacions en aquest
contracte.
Pel que fa a la puntuació, l'empresa IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL ha obtingut 94,29 punts
sobre 100, en l'únic criteri valorable en aquesta licitació, l'econòmic, a l'haver proposat la millor
oferta d'entre les admeses, sense que hagi resultat desproporcionada o anormal.
L’interventor general ha emès el corresponent informe.
Aquesta inversió va ser aprovada per la Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en data 10 de
juny de 2021.
Així mateix, als efectes de l’article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del contracte a la
directora del Servei de Patrimoni i Manteniment de l’Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals
i Govern Obert, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer.
Atès allò que disposa l’article 158 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), l’art. 53.1.o) 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, correspon
a l'alcalde la competència com a òrgan de contractació respecte d'aquest contracte.
L'alcalde - president, mitjançant Decret amb número de registre 2020-11-05 DELE-11407/2020 de
data 5 de novembre de 2020, delegà les atribucions en aquesta matèria en el tinent d'alcalde de
l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert. Aquesta tinença d'alcaldia declara no incórrer en cap
circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP, ni conflicte
d’interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.
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Per tot això, en atenció als antecedents esmentats i en ús de les facultats delegades,
DISPOSO:
PRIMER.- Adjudicar a la mercantil IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL, el contracte de les obres
definides en la Fase 2 del “Projecte bàsic i executiu per a l'adequació de la masia dels Bellots" per
un import de sis-cents dinou mil quatre-cents deu euros amb seixanta-set cèntims (619.410,67 €)
(IVA exclòs) i de set-cents quaranta-nou mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb noranta-un
cèntims (749.486,91 €) (IVA inclòs) i un termini d’execució de vuit (8) mesos.
L’empresa IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL resulta adjudicatària com a conseqüència de la
puntuació obtinguda en la valoració de les ofertes en aquesta licitació, tal i com detallen els
informes tècnics data 18 d'octubre de 2021 i 29 de novembre de 2021, de valoració global de les
ofertes, el contingut dels quals aquest òrgan de contractació fa seus als efectes de la motivació
d’aquesta adjudicació. L’empresa ha obtingut una puntuació de 94,29 punts sobre 100, en l’únic
criteri avaluable en aquesta licitació, l’econòmic, al haver proposat la millor oferta d'entre les
admeses, sense que hagi resultat desproporcionada o anormal.
SEGON.- Excloure a EDISSET OBRES I SERVEIS, SL de l'adjudicació del contracte, a proposta
de la Mesa de Contractació i tenint en compte l'informe dels serveis tècnics municipals de data 29
de novembre de 2021, per no haver acreditat adequadament els requisits de solvència tècnica
demanada per participar en aquesta licitació, concretament la categoria 3 del Subgrup de
classificació empresarial C4, segons estableix el PCAP que regeix aquest procediment.
TERCER.- Carregar l’import de la despesa total de set-cents quaranta-nou mil quatre-cents
vuitanta-sis euros amb noranta-un cèntims (749.486,91 €) (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària
1433 15321 62200 del Pressupost Municipal vigent. Aquesta inversió va ser aprovada per la
Comissió d’Inversions i Patrimoni, reunida en data 10 de juny de 2021.
QUART.- Notificar aquesta resolució, juntament amb els informes tècnics de valoració de les
ofertes de data 18 d'octubre de 2021 i 29 de novembre de 2021, a l’empresa IZER INGENIERÍA Y
ECONOMÍA, SL, adjudicatària de les obres de referència, i a la resta de candidats o licitadors.
CINQUÈ.- Advertir a l’adjudicatari de l’obligació d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball,
en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions contingudes a
l’estudi, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, i al
lliurament, en el termini màxim de deu dies a comptar des de l’adjudicació, d’aquest pla de
seguretat i salut a la Corporació, per a la seva aprovació.
SISÈ.- Advertir a l’adjudicatari que, previ a l’inici de l’execució de les obres, haurà de lliurar la
pòlissa d’assegurança en la modalitat “tot-risc construcció” expressament, tal i com s’indica a la
clàusula 13ena Drets i obligacions específiques de les parts del contracte del PCAP, així com el
rebut de pagament.
SETÈ.- Advertir a l’adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis
DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina
comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de
validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són:
Oficina comptable

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

LA0003834

LA0008908

LA0008908
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En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i de
conformitat amb la modificació de l’ordenança municipal per al govern i administració electrònica,
l’ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del punt general
d’entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en el marc d’una
relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a l’Ajuntament.
VUITÈ.- Formalitzar el contracte, d’acord amb l’article 153 de la LCSP, abans del quinzè dia hàbil
a comptar des de la següent al de la recepció de la notificació d’aquesta resolució pels licitadors i
candidats i publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa.
NOVÈ.- Designar responsable del contracte a la directora del Servei de Patrimoni i Manteniment
de l’Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert, càrrec ocupat per la Sra. Mercè
Peralvo Ferrer, a qui correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
DESÈ.- Retornar a l’empresa EDISSET OBRES I SERVEIS, SL l’aval bancari constituït com a
garantia d’execució del contracte, per un import de trenta mil sis-cents cinquanta-nou euros amb
noranta-set cèntims (30.659,97 €), en tant que no ha resultat finalment adjudicatària d’aquestes
obres.
ONZÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d’aquest contracte, segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.
DOTZÈ.- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Terrassa, a
través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya."

En virtut d’allò manifestat anteriorment, ambdues parts atorguen les següents:
C L À U S U L E S:

PRIMERA.- Parts contractants i objecte del contracte.
L'Ajuntament de Terrassa formalitza a favor de l’empresa IZER INGENIERÍA Y
ECONOMÍA, SL, el contracte de les obres definides en la Fase 2 del “Projecte bàsic i
executiu per a l'adequació de la masia dels Bellots".
SEGONA.- Import del contracte.
El preu del contracte s’ha fixat en la quantitat de sis-cents dinou mil quatre-cents deu
euros amb seixanta-set cèntims (619.410,67 €) (IVA exclòs)
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La mercantil IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL s’obliga a l’execució de les obres
d’acord amb les especificacions i en els termes establerts en el present contracte, en
l’oferta presentada, així com en tota la documentació de caràcter contractual. Als
anteriors efectes, tenen caràcter contractual, el plec de clàusules administratives
particulars aprovat mitjançant resolució número núm. 2021-07-30 ECAO-10281/2021 de
data 30 de juliol de 2021, del tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert de
l’Ajuntament de Terrassa i el projecte objecte d’aquesta contractació que va ser aprovat
per acord de Junta de Govern reunida en data 19 de juny de 2020 (COAP 23/2020).

TERCERA.- Condicions especials d’execució.
L’empresa IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL s’obliga d’acord amb el plec de
clàusules administratives i de conformitat amb l’art. 202 de la LCSP que, si és el cas, el
nou personal que el contractista necessités per a l’execució d’aquest contracte, es trobi
en situació d’atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats inscrits en els Serveis
Públics d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació, no ocupats
Tanmateix, també podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors
autònoms que hagin cessat en la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics
d’Ocupació corresponents, com a demandants d’ocupació, no ocupats.
IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL haurà de comunicar les noves contractacions de
personal que efectuï per a l’execució d’aquest contracte, aportant còpia del contracte de
treball en el termini de deu dies a partir de la data en que aquest s’hagi produït. Així
mateix, abans de l’inici de les obres, presentarà la relació del número total de persones
que integren la plantilla adscrita a l’objecte del contracte adjudicat i la corresponent
documentació acreditativa (TC1-TC2).
Igualment, a la finalització de les obres, l’adjudicatari haurà d’aportar declaració jurada del
representant legal de l’empresa amb la relació de contractacions efectuades a persones
en situació legal d’atur o treballadors autònoms desocupats.
QUARTA.- Modificació del contracte
Pel que fa a les modificacions no previstes, igualment, el contracte es podrà modificar per
qualsevol dels supòsits establerts en els articles 205 i 206 de la LCSP, sempre que no
s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, i, en conseqüència, sempre
que l’import de la modificació no superi el 15% del preu de l’adjudicació del contracte.
El procediment que caldrà seguir, de conformitat amb l’article 242.4 de la LCSP, quan el
director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es
compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l’òrgan
de contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent, que s’ha de substanciar
amb les actuacions següents:
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a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses
complementaris necessàries.
Quan la tramitació de la modificació exigeixi suspensió temporal de les obres, de
conformitat amb el que preveu l’article 242.5 de la LCSP, s’hauran realitzar les actuacions
següents:
a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l’obra, on figuri l’import
aproximat de la modificació, la descripció bàsica de les obres a realitzar i la justificació
que la modificació.
b) Audiència del contractista.
c) Conformitat de l’òrgan de contractació.
d) Certificat d’existència de crèdit.
e) Informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, en cas que en la proposta tècnica
motivada s’introdueixin preus nous. L’informe ha de motivar l’adequació dels nous preus
als preus generals del mercat.
CINQUENA.- Termini d’execució.
El termini de durada de l’execució del contracte serà de vuit (8) mesos, comptats a partir
de la signatura de l’Acta de comprovació del replanteig.
SISENA.- Pagament
La direcció facultativa expedirà les certificacions d’obres, una vegada hagin estat
revisades i comprovades les obres executades amb el contractista, i lliuraran una còpia
de la certificació al contractista.
Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una certificació d’obra, conformada pel
contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les
relacions valorades, no perjudicaran l’Ajuntament de Terrassa. En el supòsit de detectarse després de l’expedició de la certificació d’obra corresponent, el termini de pagament o
la possible acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que
consistirà en l’expedició d’una nova certificació.
Tanmateix dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la data consignada a la
certificació, el contractista vindrà obligat a expedir i presentar al Registre d’entrada de
l'Ajuntament la corresponent factura, consignant l’IVA repercutit.
La mercantil IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL s’obliga de conformitat amb la Llei
25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de la modificació de l’Ordenança Municipal
per al govern i administració electrònica a presentar les factures en format electrònic.
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Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius
als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable). En aquest
procediment, els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són:
Oficina comptable

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

LA0003834

LA0008908

LA0008908

No obstant, per a què procedeixi al pagament d’interessos, serà necessari, a més, que el
contractista hagi presentat dins de termini la factura a que s’ha fet esment anteriorment.
Si el contractista incompleix la seva obligació i no la presenta, s’interromprà el termini de
demora establert per al dret a percebre interessos, mentre no la presenti.
SETENA.- Control de Qualitat
El cost de les despeses del control de qualitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària
fins a un màxim de l'1,5% del pressupost d’execució material de l'obra realment
executada de les obres recollides en la Fase 2 del “Projecte bàsic i executiu per a
l'adequació de la masia dels Bellots".
VUITENA.- Penalitats
En cas d’incompliment de les condicions d’execució d’aquest contracte, l’empresa IZER
INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL, és coneixedora que li serien d’aplicació les penalitats
establertes al plec de clàusules administratives particulars aprovat mitjançant resolució
número 2021-07-30 ECAO-10281/2021 de data 30 de juliol de 2021 del tinent d'alcalde
de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa (clàusula trentaquatrena):
1.

La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de
l’Ajuntament.

2.

El contractista haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament dels perjudicis derivats de culpa o
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquest
supòsits la indemnització es determinarà per l’Ajuntament en raó dels perjudicis
realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en
el seu cas procedeixi.

3.

Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós compliment
de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests
efectes s’entendrà per incompliments:
a. Lleus:
3.1. La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en
les disposicions d’aplicació.
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3.2. La resistència als requeriments de la seva inobservança.
En aquests casos es sancionaran amb advertència i amonestació, quan sigui la primera
vegada, i multes de fins a 3.000,00 € les consecutives.
b. Greus:
3.3. La utilització dels Sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents
als previstos en la memòria valorada, en el Plec de clàusules i en les ofertes
del contractista, en el seu cas.
En aquests casos es sancionaran amb multes des de 3.001,00 € fins a 6.000,00 €,
podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació
aplicable.
c. Molt greus:
3.4. Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de
l’expedició de certificacions.
3.5. L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en la
memòria valorada de les obres.
3.6. La paralització de les obres.
3.7. Incompliment en supòsits de subcontractació.
En aquests casos es sancionaran amb multes des de 6.001,00 € fins al màxim legal
establert als articles 192, 193 i 194 de la LCSP, podent donar lloc a la resolució del
contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.
4.

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el
present plec a l'Ajuntament , aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitats per les
causes següents:
4.1. Defecte de qualitat de l'obra executada.
4.2. Deficiència i/o endarreriments en la informació.
4.3. Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a
l'adjudicatari.
4.4. Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.
4.5. Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
4.6. Incompliment de les condicions especials d’execució
4.1. Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada
En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del
Projecte o de les instruccions emeses pel personal facultatiu de l'Ajuntament
donaran lloc a rebaixes percentuals del cinquanta (50) per cent de cada unitat
d'obra parcialment mal executada.
Ara bé de conformitat amb el previst a l’article 192.1 de la LCSP, la seva
quantia no pot ser superior al 10% del pressupost del contracte.
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4.2. Penalitat per deficiències i/o endarreriments en la informació
Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fora necessària la
realització de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d'Obra, el
major cost anirà a càrrec de l'adjudicatari. De no realitzar-se els treballs
suplementaris, l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat fins a una quantia
màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà
efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
4.3. Penalitat per incompliment de terminis
4.3.1. Penalitat per manca de compliment del termini total
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut
en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot
optar indistintament per resoldre el contracte o per imposar les
penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5
per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està
facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la
seva execució amb imposició de noves penalitats.
En cas de força major o causes imputables a aquest Ajuntament es
confeccionarà un nou Pla d'Obres que haurà d'aprovar aquest
Ajuntament.
4.3.2. Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres
Es prendran com a referència de termini parcial la certificació que
segons el Pla d'Obres vigent s'hagués hagut de certificar en cada mes
natural.
Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un 2,5% de l'import
acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla
d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat per cada mes de
retard. La fracció de mes es considerarà mes complert a aquests
efectes. Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació del
mes en el que es calculi.
Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons
l'evolució de l'obra, incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. Al
final del termini contractual la quantitat retinguda per aquest concepte es
mantindrà fins la valoració de la penalitat per incompliment del termini
total.
4.4. Penalitats per incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.
En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les ordres de la
Direcció d'Obra, de manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es
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perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció
d'obra podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada
que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que solucioni de
forma immediata l'incompliment. De no produir-se l'oportuna reparació,
l'Ajuntament, podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent
al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació
mensual del mes en curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de
l'adjudicatari de substituir al Delegat o Cap d'Obra.
4.5. Penalitats per l'incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut
Cas que l'adjudicatari, el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les
ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta
aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Coordinador de Seguretat i
Salut podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que
es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat,
l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que esmeni l'incompliment de
forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, l'Ajuntament podrà
aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del
pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del
mes en curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de
l'adjudicatari de substituir al Delegat o Cap d'Obra.
En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació
quedarà facultada per acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la
totalitat de l'obra.
4.6. Incompliment de les condicions especials d’execució
L’incompliment de qualsevol de les condicions d’execució establertes en aquest
plec comportarà la imposició al contractista de les següents penalitats:
Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del pressupost del contracte,
llevat que, de manera motivada, l’òrgan de contractació estimi que
l’incompliment es greu o molt greu. En aquest cas podran arribar al 5% o fins al
màxim legal del 10% respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà ser
tinguda en compte per valorar-ne la gravetat.
L’òrgan de contractació podrà verificar en qualsevol moment durant l’execució
del contracte i en qualsevol cas, es comprovarà en el moment de la recepció de
les obres, el compliment per part de l’adjudicatari de les condicions especials
d’execució.
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L’incompliment de la clàusula 14a d’aquest plec, pel que fa a la contractació de
persones a l’atur, serà considerada com una infracció molt greu, sempre que
l’incompliment suposi la contractació de menys de la meitat de les persones de
nova incorporació a la plantilla que s’hagi compromès l’adjudicatari.
Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de
fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total
o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi
constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es
donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de
contractació.
El total de les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran
com a màxim fins al 50% del preu del contracte, tal i com preveu l’article 192.1 de la
LCSP.
NOVENA.- Subcontractació
En matèria de subcontractació d’obres serà d’aplicació el règim general de l’art. 215 i
següents de la LCSP. Així mateix, de conformitat amb l’establert a l’article 4 de la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la
Construcció, serà necessari que el contractista acrediti que l’empresa subcontractada
compleix amb els requisits exigibles inclosos segons aquest precepte.
Als anteriors efectes haurà de comunicar a l’òrgan de contractació, el següent: 1)
identificació del subcontractista, 2) determinació de les parts del contracte a realitzar pel
subcontractista, 3) import de les prestacions subcontractades, 4) declaració subscrita pel
subcontractista formulada davant el Registre d’Empreses Acreditades del compliment
dels requisits establerts per la subcontractació en la Llei reguladora de la Subcontractació
en el sector de la construcció (Llei 32/2006 de 18 d’octubre) i 4) acreditació de la
inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA).
Serà responsabilitat de l’adjudicatari vigilar l’estricte compliment de la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, especialment
de l’existència del LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ en l’obra degudament complimentat
i la no superació dels nivells de subcontractació autoritzats, així com del compliment de
les obligacions laborals i amb la Seguretat Social exigibles a tots els subcontractistes. A
aquests efectes i mentre no es determini, en execució d’aquesta Llei, les condicions i la
forma definitiva d’habilitació de l’esmentat llibre, haurà de complimentar-se la fitxa que
s’incorpora com annex a aquesta Llei en cada subcontractació.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i
condicions que estableix l’article 216 de la LCSP. D’acord amb les previsions de l’article
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217 aquest Ajuntament podrà verificar el compliment d’aquesta obligació i haurà de fer-ho
obligatòriament en els contractes en els que l’import de la subcontractació representi un
import superior al 30% del preu.
Per tal d’assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses
subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els
justificants de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes
obligacions es considera falta molt greu amb imposició de les penalitats que
corresponguin.
L’incompliment de la normativa citada per part d’algun dels que intervenen en el procés
d’execució de l’obra objecte d’aquest contracte serà considerat incompliment contractual
molt greu, amb la penalitat prevista a la clàusula trenta-quatrena del plec de clàusules i
detallada en la clàusula vuitena d’aquest contracte
DESENA. - Marc normatiu
Aquest contracte es regirà per les següents normes:
•

Directiva 2014/24/UE de contractació pública, en tots aquells aspectes en què
sigui d’aplicació directa.

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d’ara endavant
LCSP), per la qual 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.

•

Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques.

•

Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Així mateix, el contracte es sotmet a la vigent normativa nacional i de la UE en matèria de
Protecció de Dades.
També resulta d’aplicació la normativa específica de les corporacions locals: Reglament
d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals i la resta de normes de dret
administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu cas.
De conformitat amb la LCSP i el que estableix l’Ordenança municipal per al govern i
administració electrònica, en aquesta licitació serà obligatori l’ús de mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació.
Tindran caràcter contractual els documents següents: el plec de clàusules
administratives, el plec de prescripcions tècniques, la memòria, plànols, pressupost, el
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programa de treball acceptat, el quadre de preus i altres documents que constitueixin el
projecte, i aquest contracte.
En cas de contradicció entre el plec, aquest contracte i la normativa vigent, s’aplicarà
preferentment aquesta darrera, la qual també suplirà les omissions, mancances o
deficiències dels primers.
ONZENA. - Resolució del contracte
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles
211 a 213 de la LCSP i amb caràcter específic, en relació amb el contracte d’obres, pel
que estableixen els articles 245 i 246 de la llei, així com a l’article 172 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Són causes de resolució d’aquest contracte les previstes als articles 211 i 245 de la Llei
9/2017 de contractes del sector públic. Als efectes del que preveu l’article 211.f) de
l’esmentada llei, tenen caràcter d’obligacions essencials el compromís d’adscripció a
l’execució del contracte dels mitjans tècnics i personals.
Seran causes específiques de resolució del contracte:
• Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix
l’annex 1 (relatiu a l’acompliment de les condicions per poder contractar amb
l’Administració) d’aquest plec, quant a la presentació de la documentació acreditativa de
trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, amb la TGSS i amb
aquest Ajuntament, quan es constati amb posterioritat a la presentació de la
documentació acreditativa del pagament d’aquestes obligacions la posterior falta de
pagament del càrrec concernit, per haver-se efectuat la devolució del rebut emès, de
conformitat amb allò previst a l’article 49.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de
novembre de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.
• La modificació substancial de l’objecte del contracte en congruència amb el règim
previst en l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 205.2.c)
de la Llei de contractes del sector públic.
A més, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en la comprovació del replanteig.
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
c) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les
condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202,
quan aquest incompliment s’hagi definit com a infracció greu, i hi concorri dol, culpa o
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negligència en l’empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a
la indemnització de danys i perjudicis.
DOTZENA.- Prevenció de riscos laborals
L’adjudicatari està obligat al compliment d’allò que disposa la legislació laboral en tots els
seus aspectes inclosos els de Previsió, Seguretat i Higiene en el Treball i Seguretat
Social, així com la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció.
TRETZENA.- Sindicatura Municipal de Greuges
En compliment del que preveu la disposició addicional segona del Reglament de la
Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, en cas de presentar-se queixes davant
aquest òrgan com a conseqüència de l’execució del contracte objecte de la present
licitació, l’adjudicatari tindrà l’obligació de facilitar, amb caràcter preferent i urgent, la
col·laboració i l’auxili necessari per al correcte desenvolupament de les funcions que la
Sindicatura té encomanades, així com d’elaborar i presentar un informe escrit sobre els
fets que sustentin la queixa, en cas que així sigui requerit.
CATORZENA.- Jurisdicció
Aquest contracte té naturalesa administrativa i la jurisdicció competent, per a conèixer
qualsevol qüestió litigiosa sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del
mateix, és la contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat firmen aquest contracte.
Per la Corporació

Per IZER INGENIERÍA Y
ECONOMÍA, SL

ISAAC ALBERT AGUT

ERNESTO LUÍS IZQUIERDO
REYES
Secretari General

ÒSCAR GONZÀLEZ
BALLESTEROS
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