PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU,
L'OBJECTE DEL QUAL ÉS LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE
L'ENLLUMENAT DE NADAL A DETERMINATS CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE
CALELLA PER LA CAMPANYA DE NADAL 2018-2019"
l. CONSIDERACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Clàusula 1. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
1.1. Aquest contracte administratiu correspon als anomenats de serveis d’acord amb el que disposa l’article
19 de la LCSP, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i dels Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de gener (en endavant, LCSP) i les parts contractants
queden sotmeses expressament al present plec de clàusules administratives particulars, que inclou el
corresponent quadre resum com a ANNEX 1, al plec de clàusules administratives generals de
subministraments que, si s'escau, pugui aprovar l’Ajuntament de Calella i al plec de prescripcions tècniques
aprovat.
1.2. En tot allò que no estigui previst, s’estarà al que disposa la LCSP, i la seva normativa de
desenvolupament, així com, en tot el que no s'oposi a la LCSP, el Reglament general de contractes de la Llei
de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 (en endavant, RGLCAP),
el Reglament 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic, i tota aquella normativa que sigui aplicable per raó de la matèria. En cas de
derogació expressa deis reglaments esmentats, s’estarà la normativa que els substitueixi.
1.3. El present plec de clàusules administratives particulars i la resta de documents annexes revesteixen
caràcter contractual. En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol de la resta de documents
contractuals, preval aquest plec.
1.4. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, de la resta de
documents contractuals i de les instruccions o de la normativa que resulti d'aplicació en l'execució d’allò
pactat, no eximeix a l'adjudicatari del compliment de complir-les.
Clàusula 2. ACCÈS AL PERFIL DEL CONTRACTANT
2.1. La informació relativa al present contracte que hagi de ser publicada, es durà a terme mitjançant el perfil
de contractant, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.
Clàusula 3. MITJANS DE NOTIFICACIÓ I DE COMUNICACIÓ
3.1. D'acord amb la Disposició addicional 15 de la LCSP, la tramitació d'aquesta licitació comporta la
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.
3.2. No obstant això i mentre no es completin les corresponents adaptacions de les aplicacions
informàtiques i telemàtiques en els procediments, les notificacions relatives a aquest procediment es
duran a terme per correu administratiu i les comunicacions que no tinguin caràcter essencial es duran a
terme mitjançant l'adreça de correu electrònic indicada a la declaració responsable relativa a l'oferta.
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Clàusula 4. CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
4.1. En cas que per la preparació del contracte s'hagin realitzat consultes preliminars del mercat, segons
les previsions de l'article 115 LCSP, es farà constar a l'apartat B de l’Annex 1 la data de publicació de
l'anunci de les consultes al perfil de contractant, la informació sol·licitada i les empreses consultades.
Clàusula 5. OBJECTE DEL CONTRACTE
5.1. El present contracte té per objecte la instal·lació de garlandes, propietat de l’Ajuntament, pel Nadal
2018-2019 a diferents carrers de la ciutat, el desmuntatge de les mateixes així com el manteniment durant
el termini del 30 de novembre de 2018 fins a la data del desmuntatge.
Clàusula 6. NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE
6.1. Les necessitats administratives i les consideracions socials, mediambientals i d'innovació a assolir amb
el contracte estan recollides a l'apartat D de l’Annex 1.
Clàusula 7. DIVISIÓ EN LOTS
7.1. L'objecte del contracte no es divideix en lots.
Clàusula 8. ADMISSIÓ DE VARIANTS
8.1. No s'admetran variants.
Clàusula 9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
9.1. El pressupost base de licitació del contracte és l'assenyalat com a màxim a l'apartat G de l’Annex
1.
9.2. El desglossament del pressupost, d'acord amb el previst a l'article 100 de la LCSP, és el que figura a
l’ANNEX 2 d'aquest plec.
Clàusula 10. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
10.1. El valor estimat del contracte, calculat conforme a l'article 101 de la LCSP, és l'establert a l'apartat H
de l’Annex 1 i s'ha tingut en compte per seleccionar el procediment de licitació aplicable a aquest
contracte i a la publicitat a què s'ha de sotmetre. A l’Annex 2 figura el descomposat del preu.
10.2. Aquest valor inclou, si s'escau, a l'apartat H de l’Annex 1, les eventuals pròrrogues, les possibles
modificacions contractuals amb cost econòmic, i qualsevol altre concepte aplicable, segons l'article 101
de la LCSP.
10.3. El valor estimat del contracte serà el que s'indica com a total en aquest apartat.
10.4. El mètode de càlcul aplicat per l’òrgan de contractació és el que figura també en l'apartat H de
l’Annex 1, de conformitat amb l'article 101 de la LCSP.
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Clàusula 11. EL PREU DEL CONTRACTE
11.1. El preu del contracte serà el que resulti del pressupost proposat per part del licitador que resulti
adjudicatari, d’acord amb la seva oferta, que ha d’indicar sempre, com a partida independent, l’import de
l’IVA a suposar per l’Ajuntament.
11.2. En el preu del contracte es consideren inclosos els tributs, les taxes i cànons de qualsevol ordre
que siguin d'aplicació, així com les despeses que s'originin per al contractista com a conseqüència del
compliment de les obligacions contemplades en aquest plec.
11.3. La forma de determinació del preu del contracte és la que s'indica a l'apartat I de l’annex 1, podentse establir qualsevol de les modalitats establertes a la normativa aplicable, ja sigui referit a preus unitaris
referits als diferents components de la prestació o a unitats d'aquesta que es lliurin, com en termes de
preus aplicables a tant alçat a la totalitat, conforme a l'article 101 de la LCSP.
Clàusula 12. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
12.1. Per fer front a aquesta despesa hi ha prou crèdit en el Pressupost Municipal, concretament en les
aplicacions pressupostaries i pels imports respectius que s'indiquen a l'apartat J de l’Annex 1.
12.2. Si l'expedient es tramita anticipadament conforme a la Disposició addicional tercera, apartat 2 de la
LCSP, l'adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació del finançament.
Clàusula 13. DURADA DEL CONTRACTE
13.1. El termini de durada total del contracte i els terminis parcials d'execució es concreten a l'apartat K de
l’Annex 1, conforme a l'article 29 de la LCSP.
13.2 El termini es computarà des de la formalització del contracte, tret que al mateix apartat s'indiqui una
altra data.
II. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Clàusula 14. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
14.1. El contractista té dret a l'abonament del preu pels treballs efectivament realitzats, el qual es satisfarà en la
forma establerta legalment.
14.2. L'import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, per
mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s'escau del contracte.
14.3. El pagament al contractista, conforme a l'article 198 de la LCSP, s’efectuarà contra presentació de
factura expedida d'acord amb la normativa vigent sobre facturació electrònica.
14.4. L'Ajuntament aprovarà la factura dintre dels 30 dies següents a la data en que s'hagi presentat i
abonarà el preu dintre dels 30 dies següents a la data d'aprovació de la factura.
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Clàusula 15. REVISIÓ DE PREUS
15.1. No s’aplicarà revisió de preus al contracte.
Clàusula 16. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA
16.1. El contractista té l'obligació d'executar l'objecte del contracte amb subjecció a les presents clàusules
administraves particulars, a les prescripcions tècniques aprovades, a les generals que si s'escau s'aprovin
per l’Ajuntament, i d'acord amb les instruccions que per la seva interpretació doni al contractista
l’Ajuntament, a través del responsable del contracte.
16.2. Així mateix, seran obligatòries per al contractista les millores d'execució que pugui oferir en la seva
oferta, d'acord amb aquest plec i sempre que es considerin acceptables per part dels responsables tècnics
municipals.
16.3 Les despeses del lliurament i del transport dels béns objecte del muntatge i desmuntatge al lloc
convingut seran de compte del contractista, conforme a l'article 304 de la LCSP.
16.4 El contractista ha de complir les disposicions vigents en matèria mediambiental, social o establertes en
el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions del dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat i, en particular les establertes a l'Annex V
de la LCSP, tal com prescriu l'article 201 de la LCSP.
16.5. El contractista resta obligat a acreditar el compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal,
administrativa, laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals, així com la normativa interna
del sector que reguli l'objecte del contracte.
16.6. El contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el
conveni col·lectiu aplicable.
16.7. En relació al desenvolupament de l'activitat contractada, si han de concórrer en el mateix espai o
equipament treballadors municipals i/o treballadors d'altres empreses, serà d'aplicació el previst al Reial
Decret 171/2004 de coordinació d'activitats empresarials i amb caràcter previ a l'inici dels treballs, es
portaran a terme les accions.
16.8. El contractista haurà de garantir el compliment del RD Leg. 1/2013, Text Refós de la Llei General de
drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social i de la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva
de Dones i Homes, en els supòsits que per nombre de personal els hi sigui exigible el compliment
d'una o ambdues lleis.
16.9. El contractista s'obliga a facilitar la informació que s'estableix a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés la informació pública i bon govern.
16.10. El contractista designarà una persona responsable de la bona marxa del contracte, la qual ha de ter
d’enllaç amb els serveis municipals i la persona responsable del contracte.
16.11. Totes les obligacions esmentades que derivin del contracte seran exigides igualment als
subcontractistes, de conformitat amb l'article 202.4 de la LCSP.
16.12. L'acreditació del compliment de les obligacions esmentades en aquesta clàusula es durà a terme a
requeriment municipal en qualsevol moment de la durada del contracte.
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Clàusula 17. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE
17.1. En la present contractació tindran el caràcter d'obligacions essencials les que s’indiquen en el
clausulat del present plec i a l’apartat M de l’Annex 1.
17.2. L'incompliment de les obligacions que s'hagin qualificat com a essencials serà causa de resolució del
contracte, de conformitat amb l’article 211 de la LCSP, sense perjudici dels supòsits en que la normativa
prevegi la imposició de penalitats.

Clàusula 18. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
18.1. Les condicions especials en relació a l'execució del contracte, d'obligat compliment per part del
contractista i, si s'escau, per les empreses subcontractistes, són les que s'estableixen a continuació, les que
s'hagin establert amb aquest caràcter en qualsevol de les clàusules del present plec o del plec de
prescripcions tècniques, i les que figuren a l'apartat N de l’Annex 1, conforme a l'article 202 de la LCSP.
18.2. S'estableix com a condició especial d'execució del contracte al fet que el contractista, o si s'escau,
societats del grup o persones o entitats vinculades a aquest, no incorrin durant l'execució del contracte en
cap conducta delictiva vinculada amb els paradisos fiscals declarats com a tal per la Unió Europea, o en el
seu defecte, per I'Estat Espanyol.
18.3. L'incompliment de les condicions referides en l'apartat anterior donaran lloc a la imposició de
penalitats, de conformitat amb l'article 192 de la LCSP.

Clàusula 19. SUBCONTRACTACIÓ
19.1. En aquesta contractació es permet la subcontractació fins al límit i amb exclusions establertes a
l'apartat O de l’Annex 1, d'acord amb el prevista l'article 215 de la LCSP.
19.2. Les empreses licitadores han de declarar la part del contracte que tenen previst subcontractar,
assenyalant l'import de les prestacions subcontractades, i el nom o perfil professional del/s
subcontractista/es, d'acord amb el model de l'ANNEX 5.
19.3. El contractista ha de comunicar, abans de l'inici de l'execució del contracte i per escrit a
I'Ajuntament, la informació següent en relació a la subcontractació proposada en l'oferta, de conformitat amb
l'article esmentat de la LCSP i la Disposició addicional 18 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l'Impost
de la renda de les persones físiques:
a)
b)
e)
d)

La determinació de les parts del contracta a realitzar pels subcontractistes.
L'import de les prestacions subcontractades.
La identificació dels subcontractistes (nom, dades de contacte i representant legal).
La declaració responsable del subcontractista conforme aquest no es troba incurs en cap prohibició de
contractar conforme a l'article 71 de la LCSP.
e) Justificació de les condicions d'aptitud per executar les prestacions del contracta. En el cas que el
subcontractista tingués la classificació adequada per realitzar la parta subcontractar, la comunicació
d'aquesta circumstància eximirà el contractista de la necessitat de justificar l'aptitud d'aquell.
f) El detall de les condicions de subcontractació o subministrament relatives al termini de pagament.
5

19.4. Així mateix, ha de notificar a I'Ajuntament qualsevol modificació envers anteriors comunicacions durant
l'execució del contracte.
19.5. En el cas que els subcontractes no s'ajustin a l'indicat a l'oferta, aquests es podran dur a terme amb
altres empresaris diferents dels indicats nominativament o per parts diferents a les assenyalades, prèvia
autorització de I'Ajuntament. Aquesta autorització s’entendrà atorgada si, transcorregut el termini de 20 dies
des de la data de la notificació, I'Ajuntament no respon.
19.6. Sota la responsabilitat del contractista, els subcontractes es podran concloure sense necessitat de
deixar transcórrer el termini dels 20 dies, si obeeixen a terme per atendre una situació d’emergència o que
atengui a l’adopció de mesures urgents i si així es justifica suficientment davant I'Ajuntament amb
posterioritat.
19.7. El contractista està obligat a abonar als subcontractistes o subministradors el preu pactat en els
terminis i les condicions establerts en l'article 216 de la LCSP, i presentar a requeriment de I'Ajuntament el
justificant dels pagaments una vegada finalitzada la prestació subcontractada.
19.8. L'Ajuntament, en substitució del contractista podrà dur a terme pagaments directes als
subcontractistes relacionats al contracte, conforme al prevista la Disposició addicional 51a de la LCSP.
Si s'autoritza el pagament directe als subcontractistes s'estableix com a obligació contractual entre les parts
que I'Ajuntament pagui directament a l'empresa subcontractista.
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, en cas de morositat de l'empresa contractista en el
pagament del peu que correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, l’òrgan de contractació, o l’òrgan municipal que correspongui, donarà audiència al
contractista principal perquè en el termini màxim de 1O dies hàbils al·legui el que consideri convenient Si no
es justifica l'impagament del preu, I'Ajuntament farà el pagament directament a l'empresa subcontractista
amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes deslliuradors.
19.9. Les condicions referides en els apartats anteriors es consideren condicions especials d'execució i el
seu incompliment donarà lloc a la imposició de penalitats.
Clàusula 20. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
20.1. El contractista haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no sent públics,
estiguin relacionats amb l'objecte del contracte. Aquest deure es mantindrà durant el termini de cinc anys
des del coneixement de la informació.
20.2. El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la Llei Orgànica de protecció
de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, conforme al previst a la Disposició
addicional 25 de la LCSP.

Clàusula 21. PENALITATS
21.1. El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general a la
LCSP, especialment les determinades a l'article 201 de LCSP, en relació a les obligacions socials,
ambientals i laborals.
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21.2. En el supòsit que es produeixi una demora en l'execució del contracte o en cas de l'incompliment dels
terminis parcials per causes imputables al contractista, s’estarà al que disposa l'article 193 de la LCSP.
21.3. A més, I'Ajuntament podrà imposar penalitats per l'incompliment o compliment defectuós de la
prestació de l'objecte del contracte, incompliment de les obligacions essencials del contracte si així s’ha
establert a la LCSP, i per l’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució del
contracte, sense perjudici de la facultat de resolució per incompliment reiterat, conforme a l’article 192 de la
LCSP.
21.4. Les penalitats s'imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable de
contracte i prèvia audiència al contractista. L'acord que s'adopti imposant les penalitats serà
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant la deducció de les certificacions o factures que
s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia, quan no es puguin deduir del pagament esmentat, tal
com preveu l'article 194 de la LCSP.
21.5. Si la penalitat comporta danys i perjudicis per a I'Ajuntament, serà exigible la indemnització
corresponent.
Clàusula 22. INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS CAUSATS A TERCERS
22.1. És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers, com a
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, tret que els perjudicis esmentats
hagin estat ocasionats per una ordre immediata i directa de I'Ajuntament, supòsit en què serà
responsable aquest últim dintre dels límits assenyalats a les lleis, tal com preveu l'article 196 de la LCSP.
22.2. Als efectes de l'apartat anterior, el contractista està obligat a subscriure una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil per l'import mínim de l'apartat P de l’Annex 1, i que haurà de mantenir vigent durant tot
el període del contracte i fins que es compleixi el termini de garantia.
III. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Clàusula 23. PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
23.1. L'adjudicació del contracte es tramita mitjançant el procediment obert simplificat previst a l'article 159
de la LCSP en ordre al valor estimat del contracte (import igual o superior a 35.000 euros i inferior o igual a
100.000 euros) i a la qualificació dels criteris d'adjudicació previstos per a aquesta licitació.
Clàusula 24. MESA DE CONTRACTACIÓ
24.1. L’òrgan d’assistència per a l'adjudicació del contracte i que avaluarà les ofertes és la Mesa de
contractació, que actuarà d'acord amb les previsions contingudes en aquest plec i sense perjudici de la
emissió dels informes tècnics que aquesta hagi de precisar.
24.2. La Mesa de contractació serà designada per l’òrgan de contractació i la seva composició es publicarà
al perfil del contractant, conforme al previst a la Disposició addicional 2a. de la LCSP.
24.3. La Mesa de contractació estarà presidida per un membre de I'Ajuntament o una persona
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funcionaria d'aquest i en formaran part, com a vocals, el/la secretari/a general de I'Ajuntament, o si s'escau,
el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'interventor/a o, si s'esca , l’òrgan
que tingui atribuïdes les funcions de control econòmic i pressupostari, així com aquells altres que es
designin per l’òrgan de contractació entre el personal funcionari o personal laboral fix al servei de
l’Ajuntament, o membres electes, limitat a un terç del total de membres de la Mesa de contractació, sense
que el número total dels membres de la Mesa de contractació pugui ser inferior a tres.
24.4. Un funcionari municipal actuarà com a secretari de la Mesa de contractació i per tant deixarà
constància en les corresponents actes que s'hagin d'emetre envers a l'actuació d'aquesta, de les
comunicacions a les empresas licitadores, de les esmenes dels defectes admeses i del resultat de l'acte
d'obertura pública de proposicions i, en definitiva, de toles les actuacions que en la fase de qualificació i
obertura dels sobres es produeixin.
24.5. Per a la vàlida constitució de la Mesa es requerirà la presència dels membres previstos a l'article 21.7
del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i les seves decisions s'hauran d'adoptar en qualsevol cas per
majoria de la meitat més un de tots els membres que l'integrin amb dret de vot.
24.6. Els membres de la Mesa de contractació no han de tenir cap conflicte d'interessos en relació a aquest
contracte i, a tals efectes, declararan, en el moment de constitució de la Mesa, que no tenen directa o
indirectament, un interès financer, econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i
independència.
24.7. La composició de la Mesa de contractació és la que figura a l'apartat Q de l’Annex 1.
Clàusula 25. CAPACITAT PER LICITAR
25.1. Podran concórrer a aquesta licitació i celebrar aquest contracta les persones naturals i jurídiques
legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar, amb el grau de solvència exigida en aquest plec i que
no es trobin compreses en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb I'Administració
Pública, previstes a l'article 71 de la LCSP.
25.2. Si s'aplica la reserva de participació a entitats o organitzacions en aquesta licitació que acreditin les
condicions establertes en aplicació de la Disposició addicional 4a de la LCSP, es farà constar a l'apartat R
de l’Annex 1.
25.3. El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació temporal d'empresaris
constituïda a l'efecte que s'obligui de forma solidaria davant de I'Ajuntament i que compleixi amb el que
preceptua l'article 69 de la LCSP.
Clàusula 26. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
26.1. L'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica es durà a terme pels mitjans que
s'especifiquen a l'apartat S de l’Annex 1 i a l'anunci de licitació, conforme estableixen els articles 87, 90 i
92 de la LCSP o, alternativament, pels mitjans que s'especifiquin.
26.2. En cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que té una
antiguitat inferior a cinc anys, no s’exigirà acreditar la solvència tècnica mitjançant l'aportació d’una relació
dels principals subministraments realitzats, podent-se acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a
l’article 90.1, lletres b) a h). A l’apartat T del quadre resum s’indicarà el mitjà d’acreditació a utilitzar per part
dels licitadors en que concorri aquesta circumstància.
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Clàusula 27. REGISTRES OFICIALS DE LICITADORS
27.1. Les empreses que es presentin al procediment de licitació han d'estar inscrites en el Registre
Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o del Registre oficial de Licitadors
i Empresas Classificades del Sector Públic en la data final de presentació d'ofertes.
27.2. El certificat d'inscripció es presentarà juntament amb la declaració responsable de la vigència de les
dades que inclou, sense perjudici de les comprovacions per acreditacions que pugui haver realitzat el la
Mesa de contractació.
Clàusula 28. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
28.1. Els licitadors presentaran les seves proposicions, dins el termini indicats a l'apartat T de l’Annex 1 i a
l'anunci de licitació, al Registre General de l'Ajuntament, plaça de l’Ajuntament núm. 1-4 en horari d’oficina
que és: de dilluns a divendres, de 8’00 a 14’00 hores. Si el darrer dia del termini esmentat és festiu o inhàbil,
s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
28.2. Els licitadors que enviïn les seves proposicions per correu, hauran de justificar la data d’imposició de
l’enviament en l’oficina de correus i notificar-ho en el mateix dia al correu electrònic:
aj035.secretaria@calella.cat. Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la proposició si és
rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data d’acabament del termini. Transcorreguts, no
obstant, 10 dies naturals següents a la data indicada sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà
admesa en cap cas.
28.3. La presentació de proposicions implica per part del licitador l’acceptació incondicionada de les clàusules
d’aquest plec i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb l’Ajuntament, de conformitat amb l'article 139 de la LCSP.

Clàusula 29. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
29.1. La documentació per a les licitacions s’ha de presentar en un ÚNIC SOBRE tancat, identificat, a
l’exterior, amb indicació de la licitació a què concorrin i signat pel licitador o la persona que el representi i
indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa. A l’interior del sobre, en un full independent s’hi farà
constar el contingut, enunciat numèricament.
29.2. Es presentarà un ÚNIC SOBRE, que portarà la menció: "Documentació administrativa, oferta
econòmica i millores amb criteri de valoració de forma automàtica per la instal·lació,
manteniment i desmuntatge de l’enllumenat de Nadal a determinats carrers i espais públics de
Calella per la campanya de Nadal 2018-2019”
29.3. La documentació que ha de constar dins del sobre és:
-

ANNEX 3: DECLARACIÓ RESPONSABLE
1. Declaració responsable: Signada pel representant de l’empresa, en el que assegura que les
facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si actua com a representació);
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que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides, inclosa, la solvència econòmicfinancera i tècnica-professional i no incorrerà en cap de les prohibicions per contracte amb
l’administració prevista a l’article 71 de la LCSP, que es troba a corrent de les condicions
tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i no s’ha donat de baixa de l’impost de les activitats
econòmiques (o, si es el cas, que està essent de l’impost de les activitats econòmiques).
El licitador a favor del qual s’efectuï proposta d’adjudicació haurà d’acreditar davant l’òrgan de
contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents
exigits a l’article 140 de la LSCP. En tot cas l’òrgan de contractació podrà recavar, en qualsevol
moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que els licitadors a portin
documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per esdevenir
adjudicatari del contracte.
2. Domicili i adreça del correu electrònic. Tots el licitadors hauran d’indicar un domicili de
correu electrònic per a la practica de notificació. Aquesta documentació es complementarà
indicant un número de telèfon i de fax.
3. Documentació de compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE). En els
casos que diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal hauran d’aportar, a
més a més de l’esmentada declaració responsable per cada una de les empreses, un
document, que podrà ser privat, en el qual es comprometin a constituir-la pel cas que resulti
adjudicatari. Aquest documenta haurà d’estar signat pel representant de cada una de les
empreses i s’expressarà la persona que designin com a representant de la UTE davant
l’administració per tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a cadascuna
d’elles correspongui a la UTE.
4. Per les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals espanyols del qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directe o
indirecte puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre al licitador.
-

ANNEX 4: OFERTA ECONÒMICA I MILLORES AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA,
d’acord amb el model adjunt el present Plec.

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. Les
proposicions presentades per una UTE han d’estar signades pels representants de totes les empreses que la
composen.
En el seu cas, caldrà incloure una declaració en la qual les empreses licitadores especifiquin quins
documents i/o dades tècniques de les contingudes en aquest sobre són confidencials. En cap cas seran
confidencials els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic ni tampoc l’oferta
econòmica de l’empresa.
-

ANNEX 5: DECLARACIÓ SOBRE SUBCONTRACTACIÓ, si s’escau, d’acord amb el model adjunt
el present Plec.
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La declaració de la part del contracte que el licitador té previst subcontractar cas que resulti
adjudicatari, la qual ha de determinar les parts del contracte a subcontractar, identificar l'import de les
prestacions subcontractades, i el nom o perfil professional del/s subcontractista/es.
Clàusula 30. OBERTURA I EXAMEN DE PROPOSICIONS
30.1. La qualificació de la documentació presentada a que es refereix l’article 140 de la LCSP l’efectuarà la
Mesa de Contractació, descrita anteriorment, en acte públic en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de
licitació. El President ordenarà l’obertura dels sobres que la continguin, i la Secretaria certificarà la relació de
documents que figurin en cadascun d’ells.
30.2. La Mesa de Contractació obrirà el SOBRE ÚNIC i comprovarà que les empreses estan inscrites en el
RELI o el ROLECE, i que han aportat les declaracions responsables. En el cas que aquestes darreres
continguin algun defecte, la mesa només requerirà, per un termini no superior a 3 dies, la seva esmena a
l’empresa resulti la millor classificada abans de la seva adjudicació.
30.3. Tot seguit, la Mesa de Contractació avaluarà les millores mitjançant les proposicions econòmiques, i
formularà la proposta de classificació, a l’òrgan de contractació. La Mesa de Contractació podrà sol·licitar,
abans de formular la proposta, els informes tècnics que consideri necessari que tingui relació amb l’objecte
del contracte.
Clàusula 31. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
31.1. Els criteris d'adjudicació del contracte, ordenats de manera decreixent i basats en el principi de la
millor relació qualitat preu, conforme al que estableixen els articles 145, 146 i 159 de la LCSP són els
que figuren l'apartat U de l’Annex 1.
31.2. La concreció de la documentació que cal presentar pels licitadors en relació als criteris d'adjudicació
es farà constar, si s'escau, a l'apartat U de l’Annex 1.
31.3. En cas d'empat entre dues o més ofertes, s'aplicaran el següents criteris específics per al desempat:
a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació
d'ofertes, tinguin en la plantilla un percentatge de treballadores amb discapacitat superior al que imposi
la normativa.
b) Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/20107, de 13 de desembre, per a la
regulació del règim d'empreses d'inserció que compleixin amb els requisits establerts en aquesta
normativa.
c) Proposicions d'empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, incloguin mesures de
caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats dones i homes.
31.4. La documentació acreditativa dels criteris de desempat s'ha d'aportar en el moment en què es
produeixi l'empat, no amb caràcter previ.
Clàusula 32. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS.
32.1. Les ofertes amb valors anormals o desproporcionats, conforme a l’article 149 de la LCSP, s’apreciaran
conforme als paràmetres objectius que figuren a l’apartat V de l’Annex 1.
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32.2. La justificació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats únicament serà requerida per la
Mesa de contractació després de l'acte de classificació, cas que la oferta amb valor anormal o
desproporcionada sigui la classificada en primer lloc.
Clàusula 33. CLASSIFICACIÓ D'OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
33.1. La Mesa remetrà la proposta d’adjudicació a l’Òrgan de contractació on figuraran les ofertes
classificades per ordre decreixent de valoració i apareixerà identificada la millor oferta, d’acord amb els
criteris d’adjudicació assenyalats en el present Plec.
33.2. L’Òrgan de contractació requerirà al licitador proposat com adjudicatari perquè presenti els
documents relacionats en aquesta clàusula, si s’escau, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des del
següent al que hagi rebut el requeriment, llevat que aquestes dades constin actualitzats al Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya o de l'Administració General de l'Estat i s’hagi autoritzat a
l’Ajuntament de Calella per obtenir de forma directa la seva acreditació.
33.3. A aquests efectes, la documentació que haurà de presentar el licitador proposat com adjudicatari
és la següent:
-

Documentació acreditativa de la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar.
a) La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acreditarà mitjançant
presentació del DNI.
b) La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acreditarà mitjançant
escriptura de constitució o modificació inscrita al Registre Mercantil quan aquesta sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acreditarà mitjançant escriptura o document
de constitució, estatuts o acta fundacional en què constin les normes que regulen la seva activitat;
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. En tot cas, els fins hauran d’estar relacionats
directament amb l’objecte el contracte. També caldrà aportar el NIF de l’empresa.
Pel que fa a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o de signataris de
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant aquella
documentació que acrediti la inscripció en els registres professionals o mercantils corresponent de
l’Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes
que s’estableixen reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries vigents que siguin
d’aplicació.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l’apartat anterior s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya
del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en
el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el
tràfic local dins l’àmbit de les activitats que comprenen l’objecte del contracte. També han d’aportar
un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç
Exteriors que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública
de l’Organització Mundial del Comerç (OMC).
En cas d’UTE, cadascuna de les empreses haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat.

-

Documents acreditatius de representació.
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Quan la proposició no estigui signada pel licitador persona física, s’haurà d’incloure el poder atorgat
a favor de qui subscrigui la proposició, junt amb una còpia autèntica del DNI del/s apoderats. Quan
la representació de l’empresa persona jurídica s’acrediti mitjançant la presentació d’un poder, cal
que l’apoderament consti en escriptura pública, còpia autenticada o testimoni notarial de l’escriptura
inscrit al Registre Mercantil o registre oficial corresponent. Si es tracta d’un poder per un acte
concret no és necessària la inscripció en el Registre Mercantil.
La documentació que acrediti la representació i les facultats del representant del proposat com
adjudicatari haurà de ser validada per la Secretària de la corporació, abans de la formalització del
contracte; sense perjudici de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer relatives a la validesa
d’aquest document en la data final del termini per a la presentació d’ofertes.
NOTA: NO CALDRÀ APORTAR DE NOU LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN ELS DOS PUNTS ANTERIORS, EN CAS
QUE EN EL PERÍODE DE SIS MESOS ANTERIORS A LA PRESENT LICITACIÓ AQUESTA DOCUMENTACIÓ HAGI
ESTAT APORTADA A L’AJUNTAMENT EN UN ALTRE PROCEDIMENT DE LICITACIÓ D’OBRES.

-

Acreditació de la solvència financera i econòmica i la solvència tècnica, en els termes establerts
a l'apartat S de l’Annex 1.

-

Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions tributàries, expedida
per l’òrgan competent de l’Administració Tributària Estatal; la data de la qual haurà de ser, en
qualsevol cas, inferior als 6 mesos anteriors a l’últim dia del termini per presentar les proposicions.

-

Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat
Social, expedida per l’òrgan competent.

-

Documentació acreditativa de l’habilitació professional, així com, dels mitjans humans, tècnics i
materials a adscriure al contracte durant la vigència del mateix.

-

Còpia del document d’alta de l’IAE relatiu a l’epígraf corresponent.

-

Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o de què s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives legalment previstes.

-

Acreditació de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, per un import
de 100.000 €.

-

Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, corresponen a un 5% del preu
d’adjudicació, IVA exclòs.

33.4. Aquelles empreses que estiguin inscrites al registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya o de
l’Administració General de l’Estat (RELI O ROLECE), restaran eximides de presentar la documentació
referida, a excepció de la constitució de la garantia definitiva, sempre i quan la mateixa consti actualitzada al
corresponent Registre i es correspongui amb els requisits i condicions exigits en aquest Plec. A aquests
efectes, es podrà substituir la presentació de la documentació prevista en aquesta clàusula per una
diligència d’inscripció o certificació expedida per aquests Registres, juntament amb una declaració
responsable signada pel licitador o el seu representant, conforme les circumstàncies i dades no han
experimentat cap variació; o bé per una autorització a l’Ajuntament de Calella a obtenir de forma directa
aquesta acreditació.
33.5. La Mesa de contractació qualificarà la documentació presentada per l’empresa. En cas d’observar
defectes o errors de caràcter esmenable ho comunicarà a l’empresa afectada perquè els corregeixi o
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esmeni davant la pròpia Mesa en el termini màxim de 3 dies hàbils.
33.6. En cas de no complimentar adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o
bé, de no esmenar els possibles defectes o errors dins el termini fixat a l’efecte, s’entendrà que el licitador
retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador que hagi presentat
la millor oferta, segons l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Per la seva banda, aquest fet
pot, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de
contractar amb el sector públic per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. Així mateix, l’eventual
falsedat en allò declarat per les empreses licitadores pot donar lloc a la causa de prohibició prevista en
l’apartat 1.e) del mateix precepte de la LCSP.

Clàusula 34. GARANTIA DEFINITIVA
34.1. El licitador que hagi presentat l'oferta amb millor relació qualitat preu haurà de constituir la garantia
definitiva que figura en l'apartat W de l’Annex 1, que li serà fixada en l'acte de classificació, per un import
equivalent al 5 per cent l'import d'adjudicació, excloent-hi I'IVA.
34.2. La garantia definitiva poder ser ampliada fins al 1O per cent de l'import d'adjudicació, excloent-hi I'IVA
en els casos en què l'oferta de l'adjudicatari resultes inicialment incursa en presumpció d ‘anormalitat,
conforme a l'article 107 de la LCSP.
34.3. La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l'article 11O de la LCSP.
34.4. La garantia definitiva es podrà constituir en qualsevol de les formes establertes en l'article 108 de la
LCSP.
34.5. Si així es preveu en l'apartat W de l’Annex 1 es podrà constituir la garantia definitiva mitjançant
retenció en el preu. En aquest supòsit la garantia serà repercutida al contractista, prèvia autorització
expressa, deduint el seu import de la primera factura o successives fins completar la totalitat de la garantia.
No serà autoritzada la substitució a retenció del preu si amb aquesta no queda la garantia plenament
coberta.
34.6. En el cas en què es facin efectives sobre aquesta garantia penalitats o indemnitzacions exigibles a
l'adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia en la quantia que correspongui en el termini de
15 dies naturals des de l'execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució.
34.7. Si com a conseqüència d'una modificació del contracte s'experimenta una variació del preu, la garantia
s’haurà de reajustar per tal que guardi la deguda proporció amb el nou preu en el termini de 15 dies naturals
des de la data en que es notifiqui a l'empresari l'acord d'adjudicació.
34.8. Si s'aplica la reserva de participació a entitats o organitzacions en aquesta licitació que acreditin les
condicions establertes en aplicació de la Disposició addicional 4a de la LCSP, no serà exigible cap garantia
definitiva en el contracte, tret que l’òrgan de contractació ho consideri necessari i així ho justifiqui per motius
excepcionals en l'expedient.

Clàusula 35. ADJUDICACIÓ
35.1. L’Òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini dels 5 dies hàbils següents a la recepció
de la documentació a què fa referència la clàusula 33 del present Plec, de conformitat amb el que disposa
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l'article 150.3 de la LCSP.
35.2. L’adjudicació serà motivada i es notificarà a tots els licitadors que hagin presentat la seva proposta.
L’acord d’adjudicació també es publicarà al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Calella.
35.3. Les empreses que hagin concorregut en UTE, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor i abans
de la formalització del contracte, hauran de presentar l’escriptura de constitució de la mateixa. En aquesta
escriptura haurà de constar el nomenament de la persona representant o apoderada única de la UTE amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció.

Clàusula 36. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
36.1. L’adjudicatària haurà de subscriure, dins el termini de 15 dies hàbils comptats des del dia següent a la
notificació de l’adjudicació, el document de formalització del contracte. El contracte es perfecciona amb la
seva formalització, essent aquesta requisit previ i imprescindible per poder iniciar-ne la seva execució de
conformitat amb el que disposa l'article 153 de la LCSP.
36.2. El contracte s’ajustarà al contingut dels Plecs i es formalitzarà en document administratiu, el qual serà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, l’adjudicatària podrà sol·licitar la seva
formalització en escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses que això comporti. En aquest cas, el
contractista, en el termini de 15 dies hàbils comptats des de la data del seu atorgament, lliurarà a
l’organisme responsable de la tramitació del contracte còpia simple del document esmentat.
36.3. La no formalització en dit termini s’entendrà com a retirada de l’oferta per part l’adjudicatària, i es
procedirà a proposar i notificar a la següent empresa que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les empreses. Aquest fet també pot donar lloc a la declaració de la
prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. Per la seva banda, en aquest cas, l’Ajuntament
també podrà ordenar la confiscació de la garantia definitiva.
36.4. La formalització del contracte es publicarà al Perfil del contractant.
36.5. Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, per a la inscripció de les seves dades bàsiques i
l’import final; així com també, si s’escau, les seves modificacions, pròrrogues i variacions i la seva extinció.
Les dades contractuals comunicades a aquest Registre seran d’accés públic, amb les limitacions que
imposin les normes sobre protecció de dades, i sempre que les mateixes no tinguin caràcter de
confidencials.

IV. EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ
Clàusula 37. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
37.1. L’òrgan de contractació, conforme a l'article 62 de la LCSP designarà la persona responsable del
contracte, a la qual li correspondrà supervisar i coordinar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries per tal d'assegurar la correcta realització de l'objecte del contracte.
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37.2. El responsable del contracta serà la persona designada per l’Ajuntament.
Clàusula 38. PÉRDUES, AVARIES O PERJUDICIS EN ELS BÉNS
39.1. El contractista no tindrà dret a cap indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats
en els béns abans del lliurament a I'Ajuntament, tret que I'Ajuntament hagués incorregut en mora al rebre'ls,
conforme a l'article 300 de la LCSP.
Clàusula 39. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
39.1. Les modificacions contractuals no previstes en el plec, només es podran dur a terme quan es
compleixin els requisits i les condicions de l'article 205 de la LCSP. En aquest supòsit, la modificació
acordada per l’òrgan de contractació tindrà caràcter obligatori per al contractista, sempre i quan la quantia
no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracta, IVA exclòs. Pel contrari, quan la modificació no
sigui obligatòria per la contractista, aquesta només s’acordarà per l’òrgan de contractació prèvia conformitat
del contractista.
39.2. Les modificacions del contracte s'han de formalitzar conforme el que disposa l'article 153 de la LCSP i
s'han de publicar en el perfil del contractant d'acord amb l'establert als articles 207 i 63 de la LCSP.
39.3. Si la determinació del preu del contracta es realitza mitjançant preus unitaris, es podrà incrementar el
número d'unitats a subministrar fins el 10 per cent del preu del contracte, sense que sigui necessari tramitar
el corresponent expedient de modificació, sempre que s'hagi acreditat el corresponent finançament en
l'expedient originari del contracte, conforme a l'article 301 de la LCSP.
Clàusula 40. CESSIÓ DEL CONTRACTE
40.1. El contractista podrà traspassar el drets i obligacions del contracta amb autorització prèvia de l’òrgan
de contractació de conformitat amb l'article 214 de la LCSP.
40.2. En el cas que una societat s'hagi constituït específicament per a l'execució del contracte, s'estableix la
possibilitat de la cessió de les participacions, la qual en tot cas també haurà de ser autoritzada amb caràcter
previ.
40.3. L'empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
l'empresa que cedeix el contracte.
Clàusula 41. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
41.1. El contracte s’entendrà complert quan s'hagi realitzat la totalitat del seu objecte a satisfacció de
I‘Ajuntament.
41.2. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepció o conformitat
per part de I'Ajuntament dintre del mes següent al lliurament dels béns en els termes establerts als articles
210 i 300 de la LCSP. En aquest cas, I'Ajuntament serà responsable de la custodia dels béns durant el
període comprés entre el lliurament i l'acte formal de recepció.
41.3. El Servei de I'Ajuntament comunicarà a la intervenció Municipal la data i el lloc de l'acte de recepció
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per a la seva assistència en l'exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió.
41.4. Dintre del termini de 30 dies comptats a partir de la recepció, s’haurà d'acordar si s'escau i quan la
naturalesa del contracte ho exigeixi, i notificar al contractista la liquidació corresponent del contracta,
abonant-li el saldo resultant. No obstant, si I'Ajuntament rep la factura amb posterioritat a la data de la
recepció, el termini de 30 dies començarà a comptar des de la correcta presentació pel contractista de la
factura, conforme al prevista l'article 21O de la LCSP.
41.5. En cas que els béns no es trobin en estat de ser rebuts, es farà constar així en l'acta de recepció i es
donaran les instruccions precises al contractista perquè procedeixi a l'esmena dels defectes observats o
procedeixi a un nou subministrament en les condicions pactades, d'acord amb L’article 304 de la LCSP.
Clàusula 42. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
42.1. Aprovada la liquidació del contracte, s’haurà de procedir a la devolució de la garantia en el termini
màxim de 2 mesos, conforme a l'article 111 de la LCSP.
Clàusula 43. RESOLUCIÓ
43.1. Són causes de resolució del contracte, les establertes als articles 211 i 306 de la LCSP.
43.2. A més el contracte es podrà resoldre, quan l’òrgan de contractació opti per aquesta opció de forma
alternativa a la imposició de penalitats, conforme al previst als articles 192, 193, 202 i concordants de la
LCSP.
43.3. En tots els casos la resolució del contracte es tramitarà d'acord amb el procediment detallat en l'article
191 de la LCSP i els articles 109 i següents del RGLCAP, en el termini de sis mesos a comptar des de la
data d'incoació del procediment de resolució
43.4. L'aplicació i els efectes de les causes de resolució són les que s'estableixen en els articles 212, 213 i
307 de la LCSP.
Clàusula 44. INTEGRITAT I COL·LUSIÓ D'INTERESSOS
44.1. D'acord amb els articles 1.1. i 64 de la LCSP, que estableixen el principi d'integritat i defineixen els
conflictes d'interessos, els criteris d'actuació i codi de comportament que hauran de seguir les empreses
seran els que es detallen a l'apartat següent.
44.2 Els licitadors i els contractistes han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que pugui afectar el procediment o la
relació contractual.
44.3. A més, i de conformitat amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, els licitadors i contractistes hauran d'assumir les obligacions següents:
a) Rebutjar qualsevol forma de corrupció i vetllar perquè les persones que s'impliquin a fer respectar
aquest principi no pateixen cap prejudici.
b) Assegurar que els socis, proveïdors i subcontractistes apliquin uns principis ètics compatibles amb els
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que s'estableixen en aquesta clàusula.
c) Contribuir a la prevenció dels riscos ètics i assegurar que les alertes es tractin amb diligència i eficàcia.
d) Adoptar mesures adequades per prevenir, detectar i resoldre de forma efectiva els conflictes
d'interessos que puguin sorgir.
e) Observar els principis, les normes i els canons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
f) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
g) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o
durant l'execució dels contractes.
h) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.). Així mateix,
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el
contracte dels quals tingués coneixement.
i) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o
indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
j) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant! la informació que li sigui sol·licitada
pera aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb I'Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
k) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació del
contracte.
l) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a aquells
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
m) Abstenir-se de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de
lliure concurrència.
n) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les
obligacions contingudes en aquesta clàusula.
44.4. Les obligacions esmentades en la present clàusula tenen el caràcter d'obligació essencial del
contracte i el seu incompliment d'aquestes obligacions per part dels licitadors o contractistes serà causa de
resolució del contracte, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació
vigent.
Clàusula 45. PRERROGATIVES DE L'AJUNTAMENT I JURISDICCIÓ
45.1. L’òrgan de contractació, d'acord amb l'article 190 de la LCSP, ostenta la prerrogativa d'interpretar el
contracte administratiu, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès
públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, d’interès públic,
declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l’execució del contracte, suspendre l’execució
d’aquest, acordar la seva resolució i determinar els efectes corresponents a aquesta. Igualment ostenta les
facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en
els termes i amb els límits establerts en la Llei.
45.2. Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l'exercici de les seves facultats d'interpretació,
modificació i resolució, seran immediatament executius.
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Clàusula 46. RECURSOS
46.1. Els anuncis de licitació, els plecs de clàusules i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixen directament o indirectament
sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o
perjudici irreparable a drets o interessos legítims; així com els acords d'adjudicació el contracta, són
susceptibles de recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant del mateix òrgan o recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva notificació o publicació.
46.2. Els actes de la Mesa de contractació no posen fi a la via administrativa. Es podrà interposar recurs
d'alçada davant l’òrgan de contractació en el termini d'un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o
publicació.
46.3. En els procediments iniciats a sol·licitud d'un interessat pels quals no s'estableixi específicament una
altra cosa i que tinguin per objecte o es refereixin a la reclamació de quantitats, a l'exercici de prerrogatives
administratives o a qualsevol altra qüestió relativa a l'execució, compliment o extinció d'un contracte
administratiu, una vegada transcorregut el termini previst per a la seva resolució sense haver-se notificat
aquesta, l'interessat podrà considerar desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, sense
perjudici de la subsistència de l'obligació de resoldre, conforme al previst a la Disposició final 4a. de la
LCSP.
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ANNEX 1
QUADRE RESUM
A.- PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: AJUNTAMENT DE CALELLA
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL
SERVEI GESTOR: ÀREA DE COMERÇ
Adreça de l’òrgan de contractació: Plaça de l’Ajuntament, 9
Telèfon: 93 766 30 30
Adreça de correu electrònic: aj035.secretaria@calella.cat
B.- CONSULTES PRELIMINARS
Consultes preliminars del mercat:
SI x

x

NO

C.- OBJECTE DEL CONTRACTE (Clàusula 5)
Descripció: Aquest contracte té per objecte, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l’enllumenat
de Nadal als següents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Calella per la
Campanya de Nadal 2018-2019:
Carrer Església
74 unitats
Carrer Riera
11 unitats
Carrer Jovara
33 unitats
Carrer Sant Joan
18 unitats
Carrer Sant Josep
9 unitats
Carrer Sant Pere
4 unitats
Carrer Matas i Rodes
5 unitats
Carrer Amadeu
16 unitats
Carrer Bruguera
4 unitats
Carrer Bisbe Sevilla
2 unitats
Riera Capaspre
22 unitats
Contracte mixt:
SI

x

x

NO

Codi CPV: 31520000-7
Codi CPV: 71314300-3
Codi NUTS: ES511

Contracte tracte successiu (DA 33a LCSP)::
SI

x NO

x

Descripció CPV: làmpades i accessoris d’il·luminació
Descripció CPV: Serveis d’electricitat
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D.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6)
Necessitats administratives del contracte:
L'Ajuntament de Calella assumeix la gestió i el cost de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc a
determinats carrers i espais públics de la ciutat, així com a determinats equipaments municipals,
mitjançant un procediment de concurrència pública, amb la voluntat de garantir que tot el recorregut
de la Cavalcada de Reis tingui il·luminació nadalenca i que els barris de la ciutat puguin gaudir
d'aquest període nadalenc amb alguna ornamentació nadalenca.
Consideracions socials, mediambientals i d’innovació del contracte:
E.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7)
Possibilitat de licitar per lots:
SI

x NO

x

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:
La inconveniència de licitar l'objecte del contracte dividit en lots, d'acord amb l'article 99 de la LCSP,
ve donada perquè l'objecte del contracte s'entén com a una unitat funcional on la prestació de
serveis es troben directament relacionats i vinculats entre si i mantenen criteris de complementarietat.
També es considera que la divisió en lots exigiria una coordinació i planificació global per la correcta
execució de l'objecte del contracte desproporcionada per les finalitats d’interès públic que es
persegueixen, faria l'execució del contracte excessivament difícil o onerosa tècnicament.
Fins i tot si hi hagués la necessitats de coordinar als diferents contractistes pels diversos lots podria
comportar risc en l'execució del contracte.

F.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8)
Admissió:
SI

x NO

x

G.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9)
Import
Tipus d’IVA aplicable: 21%
Import IVA
Total
45.876 € Total
9.633,96 €
H.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10)
Pressupost base de licitació (sense IVA)
Total del valor estimat

Pressupost de licitació
(IVA inclòs)
Total
55.509,96 €

45.876 €
45.876 €
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I.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11)
A tant alçat:
SI

x NO

x

Determinació per preus unitaris:
x SI

NO (veure Annex nº 2)

x

Detall preu (excepte tant alçat):
Concepte
Instal·lació i desmuntatge
De 198 garlandes
Confecció memòries tècniques
Tramitació, contractació i taxes
Altres modalitats:

Preu sense IVA
40.656 €

IVA 21%
8.537,76 €

Preu amb IVA inclòs
49.193,76 €

4.800 €
420 €

1.008,00 €
88,20 €

5.808,00 €
508,20 €

J.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14)
Ajuntament de Calella
100%
55.509,96 €
Altres:
%
€
Tramitació anticipada:
SI

x NO

x

Exercici
2018
2019

Aplicació
pressupostaria
10-43010-22706
10-43010-22706

Projecte
pressupostari
-

Òrgan de contractació
Òrgan en matèria de comptabilitat
Destinatari de la prestació (unitat tramitadora)

Núm. apunt
previ
-

Núm.
referència
-

Total (IVA
inclòs)
24.596,88 €
30.913,08 €
55.509,96 €

Junta de Govern Local
Intervenció municipal
Àrea de Comerç

K.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusules 13)
Termini: 2 mesos
Inici previst de la prestació contractual: 19 de novembre de 2018 s’han d’iniciar els treballs de muntatge
que hauran de finalitzar com a màxim el 30 de novembre de 2018.
Terminis parcials d’execució:
SI

x NO

x

Indicació terminis parcials:
Pròrrogues previstes:
SI

x NO

x
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L.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusules 15)
Fórmula:
SI

x NO

x

M.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17)
1.
L'adjudicatari serà l'únic responsable
de les instal·lacions elèctriques
i subjeccions
realitzades, havent de tenir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en vigor, així com
altra normativa tècnica d'aplicació. En particular, l'adjudicatari haurà de legalitzar Totes les
instal·lacions objecte del present contracte d'acord amb el que disposa I'Article 18 i ITC-BT-04 del
REBT. En cas que l'adjudicatari hagi efectuat instal·lacions de manera incorrecta que incompleixin
l’establert i/o suposin un perill pera les persones o coses, es procedirà a la desconnexió immediata.
2.
Abans de la posada en servei de la instal·lació, l’adjudicatari haurà de presentar als serveis tècnics
municipals còpia dels butlletins i documentació que acrediti que l’instal·lador està autoritzat per
realitzar aquest tipus d’instal·lació a la província de Barcelona, així com un plànol amb la ubicació
de tots els arcs i escomeses.
N.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18)
El contractista utilitzarà materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix
1.
consum, com leds o qualsevol altre element similar que compleixi els criteris i normatives
actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic.

2.

Les operacions de paraments i retirada i, en general, qualsevol intervenció a la via pública es
realitzaran en les condicions de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i per
als vianants, vehicles i tercers en general. En particular es posaran sempre en coneixement de la
Policia Municipal, amb la deguda anticipació i es compliran les condicions relatives a senyalització
o protecció que aquesta indiqui. Si són previsibles alteracions del trànsit, aquest extrem serà també
expressament comunicat amb anticipació al departament de Policia Municipal, qui n’establirà les
condicions adients.
El contractista haurà de disposar de un telèfon les 24 hores per respondre de les averies e
incidències que es puguin ocasionar i que les haurà de resoldre com a màxim en 24 hores.

O.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19)
Admissió subcontractació:
x SI

Percentatge màxim autoritzat:
50 %

NO

x

P.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22)
Import mínim assegurat: 100.000 € per sinistre
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Q.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)
Membres
Titulars
Presidència
La 1a Tinenta d’Alcaldia
Vocal
La Secretària General
Vocal
L’Interventor municipal
Vocal
L’enginyer municipal
R.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25)
Contracte reservat:
Percentatge mínim reservat:
SI

Lot/s:

x NO

x

Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social
30%
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30%

S.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (Clàusula 26)
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Criteri de selecció
Mitjà acreditació
Que el volum anual de negoci del licitador o S’acreditarà mitjançant els comptes anuals
candidat, referit a l’any de major volum de aprovats i dipositats en el Registre
x a)
negoci dels 3 últims exercicis, sigui, al menys, Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit;
de 70.000 €.
en cas contrari, pels disposats en el
registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum
anual de negocis mitjançant els llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil
SOLVÈNCIA TÈCNICA
Criteri de selecció
Mitjà acreditació
Relació de les PRINCIPALS SERVEIS Els treballs efectuats s’acreditaran
relacionades amb l’objecte del contracte, mitjançant certificats de bona execució
x a)
efectuades durant els tres últims anys, expedits o visats per l’òrgan competent,
l’import anual sigui igual o superior a 47.876 quan el destinatari sigui una entitat del
€, amb indicació de la seva destinació sector públic o, quan el destinatari sigui
pública o privada.
un privat, mitjançant un certificat expedit
per aquest; i, a falta d’aquest certificat,
mitjançant
una
declaració
de
l’empresari.
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T.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 30)
Admissió proposta mitjançant arxiu electrònic
SI

x NO

x

REGISTRE: Ajuntament de Calella
Horari: 8’00h a 14’00h
Adreça del registre: Plaça de l’Ajuntament, 1-4 08370 Calella
Telèfon: 93 766 30 30
Adreça correu electrònic: aj035.secretaria@calella.cat
Acceptació presentació electrònica ofertes
SI

x NO

x

Presentació sol·licituds: català i castellà
Termini màxim: 15 dies naturals
Obertura dels sobres
Obertura sobre únic

Data i hora
29/10/2018

Lloc
Sala de Plens de l’Ajuntament de
Calella

U.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 31)
Criteris d’adjudicació
Fórmula
1.

Oferta econòmica: El pressupost base de
licitació podrà ser millorat a la baixa,
atribuint-se una ponderació de fins a 75
punts, d’acord amb el següent fórmula.

P = [75/(Tipus-Emin)] x [Tipus-Eof]

Ponderació
100 punts
Fins a 75
punts

Tipus = Tipus de licitació (preu de
sortida)
Eof = Oferta econòmica presentada
per cada licitador
Emin = Oferta econòmica més baixa
de totes les ofertades

2.

Millores per reducció del termini de - 5 punts per cada dia de reducció amb
muntatge
un màxim de 5 dies.

Fins a 25
punts

V.- PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
(Clàusula 32)
1.
Tindran la consideració d’ofertes anormals o desproporcionades les ofertes econòmiques
que representin una baixa que superi en 10 punts percentuals la mitjana aritmètica de les
ofertes dels licitadors.
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W.- GARANTIA DEFINITIVA (5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 35 i 44)
Admesa la constitució mitjançant retenció preu
x Exigida
No exigida
x
SI x NO

x

Justificació exigència en cas de contractes reservats:
Termini garantia:
X.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 46)
Òrgan competent en els procediments de recurs:
Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona.
Contra els actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació.
Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs alçada: 1 mes
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: aj035.secretaria@calella.cat
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 9
Telèfon: 93 766 30 30

Calella, 10 d’octubre de 2018
Aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2018

Maria
Mercedes
Oliva Mena
Cerdà - DNI
13091101F
(SIG)
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