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CONTRACTE D’OBRES
Procediment Obert Simplificat (159. LCSP i art. 52 del RDL 36/2020)
CONTRACTE: OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ DEL
PASSEIG FLUVIAL SAFARETJOS A SANTA COLOMA DE GRAMENET, AMB MESURES SOCIALMENT
RESPONSABLES.
Exp. Núm. 2022-OB-OS-04
Tramitació ordinària

CONTRACTE COFINANÇAT EN EL MARC DEL PROGRMA PRTR ( NEXT GENERATION EU)
Aquest contracte s’emmarca dintre dels programes derivats del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (en endavant PRTR) del Govern de España.
Pel que fa al marc dels objectius del PRTR, l’actuació objecte del contracte s’emmarca dintre de l’Eix de
Transició Ecològica → Política d’Infraestructures i ecosistemes resilients → Component 1: Pla de xoc de
Mobilitat Sostenible, segura i connectada, en entorns urbans i metropolitans, Inversió 1 (C1.I1): Zones de
baixes emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà i metropolità
El document marc que regula la gestió de totes les actuacions del PRTR és la Orden HFP/1030/2021 de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Per tant, serà obligació de l’òrgan de contractació així com dels contractistes i subcontractistes (fins al primer
nivell de subcontractació) el compliment de les obligacions derivades de l’Ordre HFP/1030/2021 en la part que
correspongui a cadascun d’ells

QUADRE RESUM DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

A. PODER ADJUDICADOR.
Administració contractant
Servei gestor
Òrgan de contractació
Valoració d’ofertes
Adreça de l’òrgan de contractació
Correu electrònic
TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Servei d’habitatge i regeneració urbana
Junta de Govern Local
Mesa de contractació
Plaça de la Vila, 1
serveicontractacio@gramenet.cat
20 dies naturals

B. NECESSITAT I DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE. CL. 1 PCAP

Necessitats: El projecte executiu de la reurbanització del Passeig Fluvial Safaretjos respon a la necessitat de
donar continuïtat a la urbanització del passeig fluvial a llarg del riu Besòs, consolidant el tram entre el Pont del
Molinet i el límit municipal amb Sant Adrià del Besòs.
Es necessari dotar al passeig de millor accessibilitat, i seguretat. Per això, cal renovar el paviment del passeig,
actualment de terra i amb força desnivells, i millorar la il·luminació, el mobiliari urbà i la barana de protecció del
mur que separa el passeig de la llera del riu.
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Alhora, calen actuacions complementàries de naturalització dels espais, per la qual cosa es proposa incloure
la vegetació de ribera en el paisatge dels barris tocant a la llera del riu, millorant la connectivitat ecològica i
potenciant la biodiversitat.
CPV:
Objecte: L’objecte del contracte és l’execució de les obres de reurbanització del passeig
fluvial a l’alçada del barri de Safaretjos, de conformitat amb el PROJECTE EXECUTIU
DE LA REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG FLUVIAL SAFARETJOS A SANTA
COLOMA DE GRAMENET, aprovat en data 17/03/2022.

45211360-0

Treballs de
construcció i
Complementàriament la finalitat del contracte és millorar l’accessibilitat i seguretat, i desenvolupament
afavorir l’estabilitat en el treball.
urbà

C. LICITACIÓ PER LOTS/SUBLOTS/PARTIDES. CL. 1 PCAP

Possibilitat de licitar per lots:
NO
Possibilitat de licitar per sublots/partides: NO
Les obres impliquen l’execució de diferents treballs com per exemple treballs de moviment de terres,
canalitzacions de sanejament i instal·lacions de les infraestructures dels diferents serveis, pavimentacions i
ferms, vegetació i arbrat etc. Segons la programació i planificació de l’obra tots els treballs estan relacionats
entre si i en molts dels casos es troben solapats en el temps. La qual cosa exigeix una coordinació conjunta i
interrelació entre els diferents professionals i equips que hi intervindran. I per tant, NO és possible procedir a
una contractació per LOTS.
En cas contrari, se’n veuria compromesa una correcta execució del contracte d’obres des del punt de vista
tècnic, atès que implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions i això es pot veure
impossibilitat per la seva divisió en lots i execució realitzada per una pluralitat de contractistes diferents.

D. CONTRACTE RESERVAT. CL. 1 PCAP
NO

E. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ. CL. 2 PCAP
Pressupost de licitació (IVA exclòs)
Tipus d’IVA aplicable: 21 %
413.211,77 €
Import IVA: 86.774,47 €
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU: PREU TOTAL
El pressupost de la licitació del contracte ascendeix a
desglossament següent:

Pressupost base de licitació amb
IVA: 499.986,24 €

413.211,77 € (PEC sense IVA) segons el

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................347.236,78 €
13% de Despeses Generals....................................................................................................45.140,78 €
6% de Benefici Industrial........................................................................................................202.834,21 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA...........................................413.211,77 €
21% IVA...................................................................................................................................86.774,47 €
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ IVA INCLÒS...............................................499.986,24 €
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El pressupost és comprensiu de la totalitat de l’obra i el valor estimats subministraments necessaris per la
seva execució així com el control de qualitat.
A nivell de certificació, les partides executades es certificaran d’acord amb el preu ofertat i les partides
alçades es certificaran mitjançant treballs realment executats que valoraran la direcció facultativa de les obres
aplicant, als preus del banc de dades BEDEC de l’ITEC vigent en el moment de l’aprovació del plec, el
percentatge de baixa ofertat.
L’import d’abonament de les partides alçades a justificar mitjançant justificants de pagament serà l’import del
justificant de pagament (sense IVA) sobre el qual se li aplicarà els coeficients de despeses generals i benefici
industrial del pressupost del projecte, i l’IVA.

F. VALOR ESTIMAT (IVA exclòs). CL. 2 PCAP
El VEC és de 491.298,83 €, segons el detall següent:
Pressupost licitació
413.211,77 €

Pròrroga
---------------------------------

Modificacions
78.087,06 €

Total
491.298,83 €

G. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. CL. 3 PCAP
Aplicació pressupostària

Projecte comptable

Anualitat/s prevista/es

7500/15320/6090000

2021/2/MILLO/16

2022

El finançament inicialment previst per aquestes obres és el següent (IVA inclòs):
Subvenció Ministeri Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Fons
Next Generation)

371.900,83 €

Subvenció Area Metropolitana de Barcelona (PSA)

128.085,41 €

Total

499.986,24 €

Mitjançant Decret de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat es
va acceptar la subvenció del MITMA provinent dels fons Next Generation per la finançament de projectes de
mobilitat sostenible per import provisional de 5.419.935,00 € i una vegada es doni compte de l’acceptació de la
subvenció definitiva a la Junta de Govern Local s’anul·larà aquest compromís provisional i es realitzaran els
compromisos d’ingrés definitius en els corresponents projectes comptables.
El contracte objecte del present informe correspon a una d’aquestes actuacions. Atenent al que es disposa a
l’article 32.4 de les Bases d’Execució del Pressupost es proposa sotmetre l’adjudicació i formalització del
contracte a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions
derivades del mateix en l’exercici corresponent.
D’acord amb l’art. 51 de les Bases d’Execució del Pressupost en relació amb l’art. 29, 7, abans de la disposició
de la despesa s’acreditarà la disponibilitat del finançament amb els documents fefaents corresponents.
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H. TERMINI D’EXECUCIÓ. CL. 4 PCAP
El termini màxim d’execució serà de 6 mesos.
Aquest termini es comptabilitza des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, prèvia aprovació
del corresponent pla de seguretat i salut, o en tot cas, de l’informe favorable, redactat segons les
determinacions establertes al projecte , i fins a la signatura de recepció favorable sense esmenes per part de
l’Ajuntament.
Pla d’obres. SI

I. PRESENTACIÓ I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS. REFERÈNCIES TÈCNIQUES. CL. 8 i 9 PCAP

Presentació sobre digital: La plataforma del sobre digital no demana el/s document/s justificatiu/s de la
proposta, aquests s’han d’incorporar als annexos preceptius. En cas de presentar-se comprimits el format
preferentment admès és el ZIP.
Es podrà visualitzar la publicació de l’arxiu de la gravació de l’obertura de l’oferta econòmica en la següent
adreça:
https://www.youtube.com/channel/UCDnCMzItQ38sQvuzdshi55Q

J. HABILITACIÓ i SOLVÈNCIA DELS LICITADORS. MITJANS D’ACREDITACIÓ. CL. 10 PCAP

Especial habilitació empresarial o professional NO
Solvència econòmica i financera: Declaració sobre el volum anual de negocis referit al millor exercici dels
3 últims disponibles, anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa.
Mínim de solvència: Acreditar una xifra de volum IVA exclòs, igual o superior al pressupost de licitació. En
cas que la constitució de l’empresa o l’inici d’activitats sigui inferior a un any comptat des de la data final de
presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional a aquest període.
Acreditació: Mitjançant certificat o nota simple (amb indicació del núm. de fulles, data i segell) del Registre
Mercantil o mitjançant qualsevol altre document que es consideri apropiat per l’òrgan de contractació.
Solvència tècnica o professional: Relació dels principals treballs similars realitzats en els últims 5 anys,
que inclogui import, data i destinatari.
Mínim de solvència: Haver executat 1 o més contractes similars, executats entre la data de publicació de la
convocatòria i l’equivalent del 5è. any anterior, per import igual o superior al 70% del VEC del contracte
(343.909,18,00 €) cadascun.
Acreditació: Mitjançant certificats de bona execució indicant import, dates i lloc d’execució, expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant una declaració de l’empresari amb les dades expressades.
La solvència econòmica i financera i tècnica o professional es podrà suplir mitjançant la següent
Classificació empresarial: Optativa. En cas de tenir la classificació empresarial establerta no es necessari
declarar el volum de negocis ni la relació de treballs executats.
GRUP
G

SUBGRUP
6

CATEGORIA
3

4

Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència.
Servei de Contractació
Els requisits establerts en aquest apartat i en el seu cas, en els apartats K i L, s’han de complir en tot
moment fins a l’adjudicació i formalització del contracte.

K. SUBCONTRACTACIÓ, CERTIFICATS, ALTRES DECLARACIONS DELS LICITADORS. CL. 10 PCAP
CERTIFICATS : SÍ. Tenir a data de finalització del termini de presentació d’ofertes el/s certificat/s vigents:
-

Sistema de Gestió de Qualitat d’acord UNE-EN ISO 9001 ó equivalent.
Sistema de Gestió Mediambiental d’acord UNE-EN ISO 14001 ó EMAS ó equivalent.

Acreditació: El primer classificat haurà d’aportar el/s certificat/s corresponent/s.
L. COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS PELS LICITADORS. CL. 11 PCAP
SÍ. Donades les característiques de l’obra i la necessitat de coordinar diferents capítols (obra civil, jardineria,
instal·lacions, enllumenat, serveis afectats) és necessari que s’adscriguin a l’obra mitjans personals amb
experiència acreditada, segons el següent:.
FUNCIÓ/
CATEGORIA
Cap d’obra

Encarregat

Topògraf

TITULACIÓ

EXPERIÈNCIA

Enginyer superior o enginyer
tècnic, arquitecte o arquitecte
tècnic, o altra titulació habilitant per
a obres d’urbanització

ACREDITI més de 5 anys d’experiència
com a CAP D’OBRA, havent realitzat
almenys 2 obres d’urbanització, en els
últims 10 anys, amb pressupost igual o
superior al 70% del VEC del contracte
(343.909,18,€ IVA exclòs) cadascuna
ACREDITI més de 5 anys d’experiència
com a ENCARREGAT D’OBRA, havent
realitzat almenys 2 obres d’urbanització,
en els últims 10 anys, amb pressupost
igual o superior al 70% del VEC del
contracte (343.909,18 € IVA exclòs)
cadascuna

Encarregat d’obra

Topògraf o titulació habilitant
-------

DEDICACIÓ
(en %)

100%

100%

Segons
necessitats i
a petició de la
D.F.

Es requereixen també les següents figures:
-

Responsable del compliment del pla de seguretat i salut
Responsable del compliment del pla de gestió de residus
Responsable del pla de control de qualitat

Aquestes tasques poden ser desenvolupades per un o més professionals o en el seu defecte pel cap d’obra,
sempre que compleixi amb la formació exigida per la normativa vigent. La seva dedicació s’adaptarà en tot
cas a les necessitats de l’obra
Acreditació: Tots els licitadors presentaran amb el detall que consta a l’annex 1 (fitxa justificativa) el personal
proposat i , el primer classificat aportarà la documentació acreditativa de la titulació i experiència declarada,
segons:
Per al cap d’obra:
 Títol universitari i justificació de la formació en el cas que assumeixi les tasques de responsable del
compliment del pla de seguretat i salut o recurs preventiu de l’empresa.
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 Currículum professional amb una extensió màxima de 4 cares i que justifiqui clarament i sense dubte
els 5 anys d’experiència sol·licitada
 L’experiència com a cap d’obres s’ha d’acreditar també mitjançant un informe de vida laboral que
reculli els contractes que justifiquen els 5 anys d’experiència. Només s’admetran aquells contractes
que especifiquin clarament i de manera inequívoca que el tècnic ha estat contractat com a cap
d’obres. Aquesta acreditació ha de ser totalment coherent amb el currículum professional i informe
de vida laboral.
 Pel que fa a la participació en almenys 2 obres d’urbanització, en els últims 10 anys, amb pressupost
igual o superior al 70% del VEC del contracte (343.909,18€ IVA exclòs) cadascuna. Aquestes 2
obres han d’estar clarament incloses al currículum i han de ser totalment coherents amb aquest i
amb l’informe de la vida laboral. A més, per acreditar l’execució de les obres caldrà acompanyar les
fitxes d’un document justificatiu per a cada obra consistent en un certificat o informe emès per l’òrgan
contractant o la direcció facultativa en el qual s’especifiqui clarament que ha exercit com a cap
d’obres.
Per a l’encarregat d’obra:
 Currículum professional amb una extensió màxima de 4 cares i que justifiqui clarament i sense dubte
els 5 anys d’experiència sol·licitada
 L’experiència com a encarregat d’obra s’ha d’acreditar també mitjançant un informe de vida laboral
que reculli els contractes que justifiquen els 5 anys d’experiència. Només s’admetran aquells
contractes que especifiquin clarament i de manera inequívoca que ha estat contractat com a
encarregat d’obra. Aquesta acreditació ha de ser totalment coherent amb el currículum professional i
informe de vida laboral.
 Pel que fa a la participació en almenys 2 obres d’urbanització, en els últims 10 anys, amb pressupost
igual o superior al 70% del VEC del contracte (343.909,18€ IVA exclòs) cadascuna. Aquestes 2
obres han d’estar clarament incloses al currículum i han de ser totalment coherents amb l’acreditació
de la vida laboral. Per acreditar l’execució de les obres caldrà acompanyar les fitxes d’un document
justificatiu per a cada obra consistent en un certificat o informe emès per l’òrgan contractant o la
direcció facultativa en el qual s’especifiqui clarament que ha exercit com a encarregat d’obra.
Per al topògraf:
 Titulació habilitant
En cas de les UTE’s la formació de la plantilla pot estar integrada per personal de les diferents empreses que
hi formin part.
En cas de resultar contractista ha d’adscriure els mitjans personals i materials ofertats i en el seu cas els
mínims establerts al PPT. El personal a adscriure al contracte podrà ser substituït per causes imprevistes no
resultants de la voluntat del contractista i sempre i quan el nou personal a adscriure compleixi amb els
requisits establerts i tingui de manera prèvia a la seva adscripció l’aprovació del responsable del contracte.
Aquesta obligació té caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització i/o resolució contractual.
M. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CL. 12 PCAP
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació són tots criteris avaluables amb
fórmules, segons el detall següent:
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Criteris de valoració automàtics (100 punts)

punts

valoració

1. Oferta econòmica

80 punts

Fórmula

2. Millora de qualitat: major període de manteniment d’espècies vegetals

20 punts

Fórmula

1. Oferta econòmica (màxim 80 punts)
Es valorarà la baixa econòmica degudament justificada. La formulació per a la valoració d’aquest criteri és la
següent:

On:
Pi = Puntuació de la oferta que es valora
Pmax = Puntuació màxima
Bi = baixa de la oferta en %
Bmax = major baixa en % de les ofertes presentades
n=2
Totes les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals.
Els licitadors han de revisar el projecte en la seva totalitat per tal d’emetre la seva oferta. En conseqüència,
amb l’oferta presentada s’entendrà que els licitadors coneixen i accepten el projecte, assumint el contingut en
totes les seves parts i respecte tots els seus elements i descripcions, tant de la part gràfica, com de la
memòria, pressupost i annexos.
Justificació: A efectes de la seva valoració, la baixa de l’oferta haurà d’estar degudament justificada
mitjançant tots i cadascun dels següents documents:


Relació detallada del pressupost per partides,



Justificació de preus unitaris,



Resum de pressupost



Ultim Full

Tots els documents han de seguir el format dels documents continguts del projecte i s’han de presentar en
format informàtic TCQ 2000 de l’ITEC i també en format PDF signat digitalment.
Ambdós formats, arxiu TCQ i PDF són necessaris que es lliurin per tal de poder comprovar l’oferta en cas de
ser necessari i haurà d’haver una total correspondència entre un i altre document.
Aquesta documentació permetrà analitzar la justificació del preu unitari de cada partida i les despeses
associades a la ma d’obra a fi efecte d’analitzar, si s’escau, la seva hipotètica adequació als convenis
existents.
Aquests preus unitaris no només serviran per justificar l’oferta presentada sinó que seran contractuals i
serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta.
El pressupost ofert ha de ser compatible 100% amb el pressupost de licitació per tal de garantir la congruència
i homogeneïtat de les ofertes a valorar. En conseqüència, es valoraran amb 0 punts les ofertes que efectuïn
baixa sobre l’import de les partides alçades o xifrades a preu fet a justificar i/o d’abonament íntegre del
projecte que s’indiquen a continuació:
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PARTIDES ALÇADES NO SUBJECTES A BAIXA:


01.07.01.04.2 Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d’enllumenat públic. Inclou
projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d’entitat autoritzada: 972,68 € d’execució material.



01.10.03.3 Partida alçada a justificar per la subjecció de trams d’imposta que es mouen: 1.000,00 €
d’execució material.



01.15.01.1 Partida alçada a justificar per a seguretat i salut segons pressupost de l’annex corresponent:
8.681,16,00 € d’execució material.



01.17.01.1 Partida alçada a justificar per imprevistos: 30.270,71 € d’execució material.

Respecte les partides alçades a justificar, el seu amidament i abonament s'efectuarà d'acord amb el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de preus ofertat, o
en tot cas, justificant amb factures de tercers d’obligat pagament.

2. Millora de qualitat: major període de manteniment espècies vegetals (màxim 20 punts)
El termini de garantia inclou el manteniment establert per les especies vegetals és de 1 any des de l’acta de
recepció de les obres. Es valorarà com a millora una ampliació del període de manteniment d’espècies
vegetals (fóra ja del termini de garantia), que asseguri la reposició d’espècies vegetals mortes, malaltes o en
mal estat durant el termini ofertat com a millora
La puntuació es farà d’acord amb el detall establert al següent quadre:
Ampliació del període de manteniment per sobre del termini de
garantia d’1 any

Puntuació

1 any més des de l’acta de recepció

5 punts

2 anys més des de l’acta de recepció

10 punts

3 anys més des de l’acta de recepció

15 punts

4 anys més des de l’acta de recepció

20 punts

Justificació: Mitjançant declaració de reposició d’espècies durant el període ofertat com a millora especificant
el termini ofertat.
El responsable del contracte o el supervisor municipal podrà, durant el període ofertat, requerir al contractista i
al seu càrrec, la retirada i nova reposició d’espècies vegetals mortes, malaltes o en mal estat per unes altres
d’iguals o similars característiques.

Seran excloses les ofertes no justificades entenent com a tals aquelles que no annexen tots i
cadascun dels documents establerts en aquest apartat no essent possible incorporar-los posteriorment
ja que es consideren essencials per afectar al contingut material de l’oferta.
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N. OFERTES ANORMALMENT BAIXES. CRITERIS DE REBUIG DE LES OFERTES. CL. 13 PCAP
1.Es consideraran, en principi, com baixes anormals, les ofertes inicialment admeses i considerades vàlides
que es trobin en els següents supòsits:
a) Si es presenta un licitador, quan el preu ofertat sigui inferior en un 20% respecte el pressupost de
licitació.
b) Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior al 15% a l’altra oferta.
c) Si es presenten tres o més licitadors/res, quan les ofertes siguin inferiors al 10% de la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades.
L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques (IVA exclòs) en €, no sobre el
percentatge de baixa de l’oferta.
2.Altres criteris de rebuig veure la clàusula 13 del PCAP.
O. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ. CL. 18 PCAP
CESSIÓ

NO

SUBCONTRACTACIÓ. Atès el caràcter finalista i vinculant de la recuperació econòmica derivada de la
pandèmia del crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1g del Decret Llei 5/2021,
no s’admet la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa contractista podrà
concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements accessoris d’aquest contracte
Es permet la subcontractació de prestacions accessòries, com obra civil, i jardineria i reg.
Si es subcontracta més del 70% del capítol d’obra civil i/o de jardineria i reg a una única empresa, aquesta
empresa hauran de complir amb la classificació demanada al contractista principal, proporcional a l’import
subcontractat, en el grup G i/o K respectivament.
No es permet subcontractar els treballs relacionats amb les funcions de cap d’obra, encarregat, topògraf,
administratius d’obra, i responsable de l’empresa pel compliment del pla de seguretat i salut, pel compliment
del pla de gestió de residus i pel compliment del pla de control de qualitat no es podran subcontractar.
Aquests professionals formen el nucli de l’empresa en l’execució de l’obra i són els principals responsables
d’aquesta, i per tant, es considera d’obligat compliment que siguin persones adscrites a la plantilla de
l’empresa.

P. ALTRES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES PER AQUEST CONTRACTE. A MÉS DE LES ESTABLERTES
A LA CL. 21, 22 i 23 DEL PCAP:

1. Pla de seguretat: El contractista haurà de realitzar el corresponent pla de seguretat i salut en el treball,
el qual haurà de ser informat i aprovat pel coordinadors de seguretat prèviament a la signatura de l’acta
de comprovació del replanteig.
2. Oficina obres: Des de la signatura del contracte de l’encàrrec fins a la finalització de totes les tasques
objecte del contracte, el contractista haurà de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les tasques
de gabinet.
3. Assegurances: El contractista disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil per un mínim del
pressupost de licitació sense IVA, és a dir, 413.211,77 €.
4. Pla d’Obres i proposta d’implantació: El contractista, en el supòsit que no hagi presentat el pla
d’obres amb l’oferta, estarà obligat, previ a l’inici de les obres, a presentar la planificació de les obres
amb les tasques clarament desglossades i que s’ajusti al termini màxim del projecte.

9

Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència.
Servei de Contractació
La planificació de les obres s’adjuntarà a l’acta d’inici d’obres. Tanmateix haurà de presentar la proposta
d’implantació d’obres simultàniament al pla d’obres. Ambdós hauran de tenir el vist-i-plau pel responsable
tècnic municipal. Aquests documents formaran part de la documentació contractual. El contractista té
l’obligació de tenir en tot moment el pla d’obres global visible i actualitzat en funció del decurs de l’obra.
5. Presses i instal·lacions provisionals de serveis: El contractista estarà obligat a contractar al seu
càrrec tots els serveis provisionals que necessiti així com la instal·lació de quadres, execució i
instal·lació d’escomeses, instal·lacions de subministrament provisionals incloent-hi la legalització,
posada en marxa i els consums de combustible per al funcionament de grups electrògens provisionals si
escau i qualsevol altre element que sigui necessari per a l’execució de les obres, que requeriran el vist i
plau del coordinador de seguretat de l’obra.
6. Gestió de residus: El contractista està obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els
treballs (runes, envasos, cablejat, equips eliminats, etc.) garantint el compliment de legislació vigent i les
altres condicions que formin part de la licitació.
7. Control de qualitat: La realització del control de qualitat de l’obra està inclosa en el contracte a càrrec
del contractista fins al límit del 1,5 % del PEM del contracte vigent en cada moment.
8. Certificats de material: Es obligació del contractista lliurar els certificats de subministrament d’aquells
materials que determini la DF juntament amb l’escrit d’assignació d’aquest material a l’obra donat pel
proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. Aquests lliuraments seran condició preceptiva no
només per validar el material i permetre la seva posada en obra sinó també per al seu abonament.
9. Presentació de mostres i assajos de materials o unitats d’obra: El contractista estarà obligat a
facilitar sense càrrec, les mostres, models o prototips dels elements o d’algunes unitats d’obra (com
poden ser mostres de pavimentació, etc.) que sol·liciti la Direcció Facultativa. Tanmateix executarà al
seu càrrec les proves o assajos indicats per la DF que siguin necessaris per assegurar el compliment de
la normativa vigent, especialment pel que fa al lliscament dels paviments, compactació de sub-bases i/o
ferms, etc.
10. Vigilància i seguretat: El contractista serà responsable de la custodia del recinte de les obres. El recinte
d’obres s’haurà de protegir amb una tanca provisional adequada sobre la que es farà una revisió diària
del seu estat fent les operacions de manteniment escaients, per tal de garantir-ne la seguretat de les
persones alienes a les obres i la no intrusió.
11. Plantacions: Donat que les obres es desenvoluparan durant els dos últims trimestres de 2022 i la
plantació d’arbrat és un dels capítols essencials del projecte, serà obligació del contractista realitzar les
plantacions en el moment que indiqui la DF de les obres com a més òptim per a garantir la supervivència
de les especies. En el supòsit que aquesta condició comporti alterar la previsió d’execució d’aquestes
tasques respecte la planificació prevista, serà obligatori pel contractista fer les adaptacions oportunes
respectant el termini màxim ofertat.
12. Reposició dels elements: El contractista estarà obligat a la reposició de qualsevol element malmès,
públic o privat, com a conseqüència de les obres, així com qualsevol element afectat per les actuacions
realitzades sempre sense cap sobrecost per l’Ajuntament.
13. Legalització instal·lacions: El contractista estarà obligat a redactar tots els documents necessaris
(Projecte, certificacions, inspeccions i butlletins), efectuar tots els tràmits necessaris per a legalitzar totes
les instal·lacions davant la Generalitat de Catalunya i gestionar la seva posada en marxa amb les
companyies subministradores. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits
no estiguin totalment realitzats. La documentació corresponent es lliurarà al responsable municipal en el
moment de la recepció. Les instal·lacions de l’edifici han de ser executades per instal·ladors autoritzats.
Serà requisit indispensable haver legalitzat les instal·lacions segons la normativa vigent abans de la
signatura de l’acta de recepció.
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14. Documentació final de les obres i “as built”: El contractista estarà obligat, un cop finalitzades les
obres, a elaborar per compte pròpia, el projecte d’obra executada (DOE o “projecte as-built”) amb els
plànols d’obra i instal·lacions realment executades, amb la col·laboració del director facultatiu de les
mateixes i presentar-lo abans de la certificació final d’obra perquè la direcció facultativa procedeixi a la
seva revisió i acceptació.
15. Compliment del termini i recepció general de les obres: El contractista haurà de preveure
l’organització dels recursos necessaris per executar les obres en el termini establert segons la seva
oferta i les possibles pròrrogues posteriors. L’acte de recepció de les obres s’haurà de fer abans de
finalitzar aquest termini. El contractista estarà obligat a facilitar tota la documentació contractual i
econòmica de l’obra (inclòs la certificació final) amb 15 dies d’antelació a la celebració de l’acte formal
de recepció.
Q. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. CL. 24 PCAP
A més de la condició especial d’execució establerta a la clàusula 24 del PCAP, el contracte està subjecte a
les següents condicions especials d’execució:
 Com a condició especial d’execució del contracte de caràcter social de tipus laboral, tindrà
l’obligació d’acreditar que un mínim del 40% del personal adscrit al contracte, tant propi com de les
empreses subcontractistes, té contractació indefinida.
 Com a condició especial d’execució de caràcter ambiental, el contractista ha d’incorporar al
contracte solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus basades en els
principis de l’economia circular i evitarà possibles impactes negatius significatius en el medi ambient
(DNSH).
Aquests supòsits els haurà d’acreditar el contractista a requeriment del responsable municipal o en tot cas
a la recepció del contracte i haurà d’efectuar la corresponent declaració i si s’escau, lliurar la documentació
justificativa d’aquesta.

R. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES. CL. 26 PCAP
SÍ. Modificacions previstes:
1. Serveis afectats: Donat que no s’ha pogut determinar al 100% la relació de tots els serveis que poden
ser afectats durant l’execució del projecte, es fa una previsió de noves escomeses de serveis o
modificacions de traçat dels serveis existents. Aquesta modificació té un valor estimat de 15.000 €
(exclòs IVA). Els preus a aplicar seran els fixats per les empreses proveïdores del servei.
2. Clavegueram: Donat que la documentació del clavegueram existent en la zona es escassa, es
contempla una possible modificació per obres complementàries al sistema de drenatge descrit a
projecte. Aquí s’inclou qualsevol altre modificació que per falta de coneixement previ es pugui donar en
l’execució total del nou sistema de sanejament. Aquesta modificació té un valor estimat de 10.000 €
(exclòs IVA).
3. Alteracions del subsòl: Encara que el projecte contempla estudi geotècnic del terreny, l’extensió del
mateix i la presència d’antigues fonamentacions i usos del subsòl poden provocar l’aparició d’elements
no previstos, que poden implicar noves actuacions no contemplades per tal de millorar l’estat existent
del subsòl o cobrir enderrocs no contemplats. Aquesta modificació té un valor estimat de 10.000 €
(exclòs IVA).
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4. Transplantaments i jardineria: Durant l’execució de l’obra s’afecta molta vegetació existent. Segons
l’avanç d’aquesta execució es poden produir nous requeriments de transplantament o proteccions
d’arbrats no contemplats a projecte, a més de la plantació d’altres espècies no previstes a projecte.
Aquesta modificació té un valor estimat de 10.000 € (exclòs IVA).
5. Producció elèctrica mitjançant instal·lació mini-eòlica: Per la promoció d’energies renovables per a
l’autoabastiment d’energia elèctrica, es contempla la possibilitat de producció d’energia mitjançant una
instal·lació mini-eòlica. Es tracte d’un aerogenerador model ST-2000 de Smarttwister o equivalent de 2
kW de potència sobre columna específicament destinada a aquest element, que es preveu poguí
generar fins a 7.708 KWh/any. A l’annex 2.8. del projecte “Producció d’energia” es descriu aquesta
instal·lació i resta valorada per un import de 33.087,06 € (exclòs IVA).
Condicions de les modificacions previstes:
L’import total de les modificacions previstes es farà en base al preu inicial del contracte que a afectes del
VEC s’ha calculat en la quantitat de 78.087,06€ (IVA exclòs). Aquest import suposa un 18,90% del
pressupost de licitació (IVA exclòs).
En cas que s’executin les obres corresponents a aquestes modificacions previstes, l’import de la modificació
del contracte es calcularà en base a la proposta redactada per la Direcció Facultativa, que haurà de prendre
com a base els preus de projecte (en el cas de la modificació 5: preu inclòs a projecte dintre l’annex a la
memòria ). A l’import resultant se li aplicarà la baixa general de l’oferta adjudicada.
La tramitació de les modificacions previstes no suposaran en cap cas la fixació de preus nous, aplicant-se
als preus del projecte la baixa ofertada pel contractista.

S. PREUS CONTRADICTORIS. CL. 26 PCAP

SÍ. Veure cl. 26 PCAP

T. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CL. 27 PCAP

L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de l’obra executada, mitjançant certificacions mensuals d’obra
expedides pel tècnic director i signades per aquest i pel contractista, que hauran de contenir la relació
valorada de les obres en el moment de l’expedició.
Un cop aprovada la certificació, el contractista presentarà la factura electrònica corresponent pel mateix
import, la qual haurà de ser conformada pel responsable del contracte.
Tant la caràtula de la certificació com el format de factura s’hauran d’ajustar als models d’aquesta
corporació amb el format i encapçalaments que marqui l’Ajuntament.

U. PENALITATS ESPECÍFIQUES. CL. 28 PCAP

Les establertes a la cl. 28 PCAP.
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V. TERMINI DE GARANTIA. CL. 31 PCAP
SÍ. Termini general: 1 any des de l’acta favorable de recepció de les obres.
Aquest termini es independent de la millora de manteniment ofertada en el seu cas
vegetals.

per les espècies

Conclòs el termini de garantia general (1 any) establert pel corresponent contracte, si no resultessin
responsabilitats que haguessin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva; i sempre i quan es tingui de l’òrgan
competent de fiscalització de la Unió Europea l’acceptació de la sol·licitud de certificació presentada es
tramitarà el corresponent acord de cancel·lació o devolució de la mateixa, previ informe favorable.

ANNEXOS

ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE NORMATIVA
NACIONAL. DECLARACIONS GENERALS I DE SOLVÈNCIA.
ANNEX 1.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL.
ANNEX 1.2. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE)
ANNEX NG1 CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES
ANNEX NG2 DECLARACIÓ PRTR
ANNEX 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.

Santa Coloma de Gramenet, març 2022
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ANNEX 1
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE NORMATIVA NACIONAL.
DECLARACIONS GENERALS I DE SOLVÈNCIA.

CONTRACTE: OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ
DEL PASSEIG FLUVIAL SAFARETJOS A SANTA COLOMA DE GRAMENET, AMB MESURES
SOCIALMENT RESPONSABLES.
El/la Sr./Sra.
amb DNI núm.

En nom propi.
En representació de l’empresa
en qualitat de
segons (especificar les dades de la escriptura pública /document)
amb NIF núm.
domiciliada a
DECLARA RESPONSABLEMENT (1)
1- Que el licitador té capacitat jurídica i d’obrar suficient, que reuneix totes les condicions exigides a
la present contractació, i que tant el licitador com els seus administradors i representants legals no
es troben en cap de les circumstàncies legals de prohibició de contractar amb l’Administració,
especialment pel que fa a la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat, declara que no es troba incurs en la prohibició de contractar de l’article 71.1,d) de la
Llei 9/2017 i que no ha estat sancionat amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria
d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat, o
d’estrangeria de conformitat amb la normativa vigent, o per infracció molt greu en matèria laboral o
social.
2.1.Que està inscrita en el Registre de licitadors indicat a continuació i que tota la documentació
que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada:
RELI
ROLOCE
Altre (especificar)
2.2.Que les dades anotades a l’esmentat Registre de licitadors han estat modificades, el que
s’indica a continuació, segons s’acreditarà mitjançant els documents justificatius corresponents;
mantenint la resta de les dades sense cap variació u alteració respecte al contingut anotat en el
Registre.


Dades que han variat:

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat
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2.3.-

Que en data -

- ha demanat la inscripció al registre de licitadors següent:

RELI
ROLOCE
Altre (especificar)
3.- Que el perfil d’empresa és el següent:
TIPUS
D’EMPRESA

Microempresa

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

CARACTERÍSTIQUES

MARCAR
AMB UNA
CREU

Menys de 10 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior als 2 milions
d’euros.
Menys de 50 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior als 10
milions d’euros.
Menys de 250 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual no superior als 43 milions d’euros.
250 o més persones treballadores, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general anual
superior als 43 milions d’euros.

4.- Que l’activitat que desenvolupa el licitador i que consta com a OBJECTE SOCIAL als seus estatus
o regles fundacionals té relació directa amb l’objecte del contracte. Segons el següent: (copiar
únicament l’objecte social relacionat amb l’objecte del contracte):

5.- Que respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
Està subjecte a l’IVA.
Està no subjecte o exempt de l’IVA o són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.
6.- Que respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
Està subjecte a l’IAE i que figura inscrit/a en l’epígraf/s:

Està no subjecte o exempt de l’IAE o són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.
7.- QUE el licitador està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents i es compromet en cas de resultar adjudicatari a
presentar el corresponent certificat en el termini que se li indiqui, així mateix que no té deutes
pendents de qualsevol tipus amb l’Ajuntament i, en el seu cas, AUTORITZA a l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet a sol·licitar els següents:
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A sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a
través del consorci d’Administració Oberta de Catalunya (consorci AOC), les dades
justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del
procediment de licitació durant tota la vigència del contracte.
A sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a
través del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (consorci AOC), les dades
justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions
amb la Seguretat social, imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar
adjudicatari del procediment de licitació durant tota la vigència del contracte.
8.- Que el licitador no es troba en situació d’insolvència actual o imminent, no està sotmès en cap
procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o reorganització empresarial similar, de
caràcter judicial o privat relacionat amb la insolvència, ni ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té
constància de que s’hagi sol·licitat per cap tercer o que l’esmentada sol·licitud sigui imminent.
9.- Que el licitador en relació al personal, compleix estrictament les de prevenció de riscs laborals,
incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut establertes per la normativa
vigent, i, ASSUMEIX, en el seu cas, el compromís a fer-lo durant tota la vigència del contracte.
10.- Que el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions públiques supera el 25% del volum general de l’empresa:
SÍ. En aquest cas, en el supòsit de resultar adjudicatari informaré al responsable del contracte
de les retribucions percebudes pels càrrecs directius.
NO
11.- Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals o fora d’ells que siguin considerades
delictives en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o
contra la Hisenda Pública.
12.- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 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) i que no coneix cap
conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
13.- Que compleix amb tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’
obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa així com amb totes les obligacions relatives a
les assegurances obligatòries i, en el supòsit de resultar adjudicatari em comprometo a estendre la
cobertura de les assegurances que tinc subscrites a fi d’incloure el contracte de referència o bé, a
subscriure les assegurances requerides en el plec de clàusules administratives particulars.
14.- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a la
legislació vigent.
SÍ

NO

NO obligat per normativa

15.- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. (el pla d’igualtat
és obligatori per empreses de més de 101 a 150 persones treballadores. A partir del 7/07/2022 per empreses de 50 a 100
persones treballadores. Els plans d’igualtat s’han d’adaptar al RD, aquesta adaptació s’ha de fer abans del 14/01/2022):

SÍ. Està adaptat al RD 901/2020 :

SÍ

NO

NO
NO obligat per normativa
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16.- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al
PCAP.
SÍ . Detallar quins:
NO
17.- Que disposo de la habilitació empresarial o professional necessària, segons el següent
(apartat J):
Habilitació. No es requereix
17.1- Que respecte la solvència (apartat J):
 econòmica i financera: Que el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims
exercicis en funció de les dates de constitució o inici d’activitats de l’empresa es de:
€
 tècnica o professional (apartat J). La relació dels contractes realitzats durant els 5 darrers
anys similars a l’objecte del contracte , és la següent (Màxim de 4 referències):
ENTITAT
PÚBLICA/PRIVADA
(INDICAR)

BREU DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE. CAL DETALLAR
ESPECÍFICAMENT LA PART OBJECTE DEL CONTRACTE

IMPORT (€)
IVA EXCLÒS

 Que l’empresa té la classificació establerta a l’apartat J que es troba vigent i no ha sofert cap
variació ni modificació. Segons el següent:
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

17.2.- QUE respecte a la ADSCRIPCIÓ de mitjans obligatoris MINIMS els mitjans i equip tècnic
que s’adscriuran a l’execució del contracte, de conformitat amb la dedicació establerta, són els
que es relacionen a continuació, amb el compromís de mantenir-los així com a incorporar a
requeriment del supervisor / responsable del contracte d’altres necessaris per a la correcta execució
del contracte (apartat L).
Mitjans personals. Cal completar la fitxa annexa per cadascun del personal proposat a adscriure al
contracte.
17.3 .- Que pel que fa a la subcontractació/certificats/ altres declaracions (apartat K):
 Que disposo dels certificats següents (apartat K):
certificats:

La documentació acreditativa de les declaracions efectuades s’aportarà en qualsevol moment a
requeriment municipal i en tot cas, pel primer classificat abans de la adjudicació del contracte.
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18.- El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació i designa com
a persones autoritzades (mínim recomanable 2) per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions
i requeriments per mitjans electrònics a:

PERSONES AUTORITZADES

CORREU ELECTRÒNIC PROFESSIONAL

MÒBIL
PROFESSIONAL

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per
escrit per tal de fer la modificació corresponent.
19.- Que la informació, declaracions, i/o documents aportats són de contingut absolutament cert i, en
el seu cas, que les còpies dels documents aportats en qualsevol format, reprodueixen fidelment el
contingut dels documents originals.
20.- Que en el supòsit de resultar proposat com adjudicatari del contracte em comprometo a aportar,
en el seu cas, els documents que acreditin la capacitat, representació, manca de prohibició de
contractar que no constin al RELI, ROLECE o registre equivalent i en qualsevol cas, els documents
que acreditin l’efectiva disponibilitat per a l’execució del contracte dels mitjans compromesos. En
aquest sentit entenc que en cas de ser proposar com adjudicatari i no aportar la documentació
requerida dins del termini establert, la proposta d’adjudicació es farà al següent licitador millor valorat.

(Localitat, data i signatura electrònica del licitador)

Dades del/de la sota signant de la proposta
CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA (nom, cognoms, i DNI)

(1)

En cas d’UTE es presentarà declaració per cadascuna de les empreses que hi formaran part.

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat
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FITXA JUSTIFICATIVA MITJANS PERSONALS
Cal declarar com un mínim de 2 obres d’urbanització en els últims 10 anys amb pressupost final
d’execució igual o superior a 343.909,18 € (PEC IVA exclòs)
PEL CAP D’OBRA: Inicials nom i cognoms i 4 primers dígits del DNI
Sr/Sra :
Titulació
OBRA NÚM 1
Nom de l’obra
Pressupost adjudicació
(IVA inclòs)
Adreça
Propietat / Promotor
Director/a de les obres
Descripció general

Data inici – Data final
d’execució
OBRA NÚM 2
Nom de l’obra
Pressupost adjudicació
(IVA inclòs)
Adreça
Propietat / Promotor
Director/a de les obres
Descripció general

Data inici – Data final
d’execució

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat

7

PER L’ENCARREGAT D’OBRA: Inicials nom i cognoms i 4 primers dígits del DNI
Sr/Sra :
OBRA NÚM 1
Nom de l’obra
Pressupost adjudicació
(IVA inclòs)
Adreça
Propietat / Promotor
Director/a de les obres
Descripció general

Data inici – Data final
d’execució
OBRA NÚM 2
Nom de l’obra
Pressupost adjudicació
(IVA inclòs)
Adreça
Propietat / Promotor
Director/a de les obres
Descripció general

Data inici – Data final
d’execució
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PEL TOPÒGRAF: Inicials nom i cognoms i 4 primers dígits del DNI
Sr/Sra :
Titulació

(Localitat, data i signatura electrònica del licitador)

Dades del/de la sota signant de la proposta
CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA (nom, cognoms, i DNI)

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat
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ANNEX 1.1
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL

CONTRACTE: OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ
DEL PASSEIG FLUVIAL SAFARETJOS A SANTA COLOMA DE GRAMENET, AMB MESURES
SOCIALMENT RESPONSABLES.

El/la Sr./Sra.
amb DNI núm.

En nom propi.
En representació de l’empresa
en qualitat de
a l’objecte de participar en la licitació del contracte / lot de referència.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que l’oferta presentada per l’empresa que represento s’ha redactat de manera autònoma i
independent de qualsevol empresa presentada del mateix grup empresarial.
Que l’empresa

:

Pertany al grup d’empreses anomenat
Que les empreses de l’esmentat grup empresarial que es presenten a aquesta licitació són:

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat

.

(Localitat, data i signatura electrònica del licitador)

Dades del/de la sota signant de la proposta
CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA (nom, cognoms, i DNI)
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ANNEX 1.2

DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE)
CONTRACTE: OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ
DEL PASSEIG FLUVIAL SAFARETJOS A SANTA COLOMA DE GRAMENET, AMB MESURES
SOCIALMENT RESPONSABLES.

El/la Sr./Sra.
amb DNI/NIE núm.
en representació de l’empresa
amb NIF núm.

El/la Sr./Sra.
amb DNI/NIE núm.
en representació de l’empresa
amb NIF núm.

DECLAREN

La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte el
contracte / lot de referència, amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
% l’empresa
% l’empresa
Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a constituir-se
formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.

Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació:
al/la Sr./Sra.
amb DNI núm.

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat

Que la UTE a constituir és:
Denominació
domicili per a les notificacions
núm. telèfon
adreça de correu electrònic

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
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(Localitat, data i signatura electrònica del licitador)

Dades del/de la sota signant de la proposta
CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA (nom, cognoms, i DNI)
DE TOTS ELS REPRESENTANTS DE LES EMPRESES QUE CONFORMEN LA UTE

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat
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ANNEX NG1
DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES
CONTRACTE : OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ
DEL PASSEIG FLUVIAL SAFARETJOS A SANTA COLOMA DE GRAMENET, AMB MESURES
SOCIALMENT RESPONSABLES.
El/la Sr./Sra.
amb DNI núm.

En nom propi.
En representació de l’empresa
en qualitat de
segons (especificar les dades de la escriptura pública /document)
amb NIF núm.
domiciliada a (carrer/plaça) ....................................................número ..................
població ...........................................................CP ................. i telèfon ......................

De conformitat amb el plec de clàusules que regeix aquesta licitació el contracte licitat està cofinançat
en el marc de l’instrument de finançament Next Generation EU, en aquest sentit efectua la següent
DECLARACIÓ de CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES

DECLARA conèixer la normativa que és aplicable, en particular els següents apartats (detallats com 1
i 2 ) de l’article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer
de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència:
1. La lletra d) de l’apartat 2 de l’esmentat article 22, que estableix:
“recaptar, a l’efecte d’auditoria i control de l’ús de fons en relació amb les mesures destinades
a l’execució de reformes i projectes d’inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència,
en un format electrònic que permeti realitzar cerques i en una base de dades única, les
categories harmonitzades de dades següents:
i.

El nom del perceptor final dels fons:

ii.

El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder
adjudicador de conformitat amb el Dret de la Unió o nacional en matèria de contractació
pública;

iii. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del
contractista, segons es defineix en l’article 3, punt 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlament Europeu i del Consell (26);
iv. Una llista de mesures per a l’execució de reformes i projectes d’inversió en el marc del pla de
recuperació i resiliència, juntament amb l’import total del finançament públic d’aquestes
mesures i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i d’altres
fons de la Unió.”

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat

2. Apartat 3, del mateix article 22, que estableix:
“Les dades personals esmentades en l’apartat 2 lletra d) del present article només seran
tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent
auditoria de l’aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats
amb la utilització dels fons relacionats amb l’aplicació dels acords a què es refereixen els
articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d’aprovació de la gestió de la
Comissió, de conformitat amb l’article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la
presentació d’informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes
integrada a què es refereix l’article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, en
l’informe anual de gestió i rendiment”.
Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les dades amb els fins
expressament relacionats en els articles citats.

Signat:



Amb la signatura d’aquesta declaració, he llegit, entenc i accepto el tractament de les dades
personals i informació segons s’indica a continuació:

De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades i del
seu dret a rebre informació sobre el tractament de les seves dades personals, li informem que
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del tractament de dades
“Contractació pública”, que té la finalitat de gestionar la tramitació centralitzada del conjunt de les
licitacions i contractes del sector públic per compte dels diferents òrgans i unitats administratives de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Inclouen aquestes finalitats les activitats relacionades
amb la gestió econòmica, facturació, relacions comercials i d’altres finalitats relacionades amb les
anteriors com poden ser la elaboració d’estudis i estadístiques internes. Vostè podrà ampliar
aquesta informació bàsica, així com accedir a la política de privacitat completa de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet i exercir els seus drets sobre protecció de dades a
https://www.gramenet.cat/pd i/o a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), Plaça de la Vila,
1 (truqueu abans al telèfon 934624040).

ANNEX NG2
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DELS PRINCIPIS TRANSVERSALS AMB
RELACIÓ A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ,
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR)
CONTRACTE : OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ
DEL PASSEIG FLUVIAL SAFARETJOS A SANTA COLOMA DE GRAMENET, AMB MESURES
SOCIALMENT RESPONSABLES.
El/la Sr./Sra.
amb DNI núm.

En nom propi.
En representació de l’empresa
en qualitat de
segons (especificar les dades de la escriptura pública /document)
amb NIF núm.
domiciliada a (carrer/plaça) ....................................................número ..................
població ...........................................................CP ................. i telèfon ......................
De conformitat amb el plec de clàusules que regeix aquesta licitació el contracte licitat està
cofinançat en el marc de l’instrument de finançament Next Generation EU, en la condició de licitador
en un expedient cofinançat amb recursos provinents del PRTR , efectua la següent DECLARACIÓ:
MANIFESTA el compromís de la persona/entitat que representa amb els estàndards més exigents en
relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures
necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicant si escau a
les autoritats que siguin procedents els incompliments observats.
Addicionalment, atenent el contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia
circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès
«do no significant harm») en l'execució de les actuacions portades a en el marc d'aquest Pla, i
manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb
el règim d'ajudes d'Estat.

Signat,



Amb la signatura d’aquesta declaració, he llegit, entenc i accepto el tractament de les dades
personals i informació segons s’indica a continuació:

De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades i del
seu dret a rebre informació sobre el tractament de les seves dades personals, li informem que
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del tractament de dades
“Contractació pública”, que té la finalitat de gestionar la tramitació centralitzada del conjunt de les
licitacions i contractes del sector públic per compte dels diferents òrgans i unitats administratives de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Inclouen aquestes finalitats les activitats relacionades
amb la gestió econòmica, facturació, relacions comercials i d’altres finalitats relacionades amb les
anteriors com poden ser la elaboració d’estudis i estadístiques internes. Vostè podrà ampliar
aquesta informació bàsica, així com accedir a la política de privacitat completa de l’Ajuntament de

1

Santa Coloma de Gramenet i exercir els seus drets sobre protecció de dades a
https://www.gramenet.cat/pd i/o a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), Plaça de la Vila,
1 (truqueu abans al telèfon 934624040).
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ANNEX 2
CONTRACTE: OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ DEL
PASSEIG FLUVIAL SAFARETJOS A SANTA COLOMA DE GRAMENET, AMB MESURES SOCIALMENT
RESPONSABLES.
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
El Sr/ la Sra. Sota signant,
En nom propi
En representació de l’empresa :
Domiciliada al c.
NIF
DECLARA:
Que coneix les condicions exigides per optar a la licitació del contracte de referència de conformitat amb la
documentació tècnica, que considera amb suficient definició per ser executat sense noves determinacions i
per tant, es compromet a realitzar el contracte amb subjecció al projecte o PPT aprovat així com al plec de
clàusules administratives particulars, especialment pel que fa al termini del contracte establert o l’ofertat en
cas que sigui inferior, comprometent-se a executar-lo dins de l’esmentat termini i efectua la següent
proposta:
1 Oferta econòmica total, exclòs IVA, OFEREIX la quantitat de ....................... * € (en lletres i xifres),
incloent les despeses de seguretat i salut, que representa una baixa del .... %, sobre el pressupost de
licitació (IVA exclòs), segons el detall següent:

Preu sense IVA (pressupost d’execució material inclou seguretat i
salut + despeses generals + benefici industrial)

......... €

(1) *

Import IVA (... %)
Preu total del contracte

......... €
......... €

(2)
(1+ 2)

 ( Aquest import ha de coincidir amb l’oferta econòmica)
En cas de discrepància de les quantitats indicades, prevaldrà l’import en euros indicat en lletres.
( L’oferta en número es presentarà amb dos decimals)

NOTA IMPORTANT: Cal aportar la documentació justificativa corresponent, tenint en compte que el
pressupost ofertat ha de ser totalment compatible i congruent amb el pressupost de licitació i per tant
OBTINDRAN 0 PUNTS les ofertes econòmiques que modifiquin qualsevol dels imports de les partides
alçades del projecte (Clàusula 12 del PCAP) i seran EXCLOSES aquelles que modifiquin la descripció
de les partides i/o els amidaments, així com les ofertes no justificades (Clàusula 13.3 del PCAP)
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2. OFEREIXO un major període de manteniment de les especies vegetals, per sobre del termini mínim d’1
any de garantia a comptar des de l’acta de recepció de les obres, durant aquest termini en comprometo a
executar al meu càrrec els treballs de retirada i nova reposició d’espècies vegetals mortes, malaltes o en mal
estat per unes altres d’iguals o similars característiques de conformitat amb el responsable del contracte o
supervisor municipal, segons el següent:
((assenyalar X el termini ofertat)

1 any més (total 2 anys)
2 anys més (total 3 anys)
3 anys més (total 4 anys)
4 anys més (total 5 anys)

(Localitat, data i signatura electrònica del licitador)

Dades del/de la sota signant de la proposta
CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA (nom, cognoms, i DNI)
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