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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE FORMIGÓ PER LA BRIGADA D'OBRES DE
L'AJUNTAMENT DE GIRONA A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT ATENENT A UN
ÚNIC CRITERI DE VALORACIÓ

I. OBJECTE DEL CONTRACTE.
1. És objecte del present plec l'adjudicació, per procediment obert i atenent a un únic criteri de valoració de

les ofertes, del contracte d'execució del subministrament de formigó per la Brigada d'Obres de
l'Ajuntament de Girona.
El subministrament i la descripció dels treballs a realitzar es concreten al plec de prescripcions tècniques.
El consum estimat anual de formigó és el següent:
m3 de formigó HA-25/B/12/lla, subministrat a peu d'obra.
40,00 m3
m3 de formigó HA-25/B/20/IIa, subministrat a peu d'obra.
90,00 m3
m3 de formigó HA-30/B/12/I, subministrat a peu d'obra.
5,50 m3
m3 de formigó no estructural HM-20, subministrat a peu d'obra. 166,25 m3
Les quantitats anteriors són una previsió de subministrament total per a un període d'un any, per aquest
motiu estaran supeditades a les necessitats reals que es produeixin durant l'any.
El formigó subministrat ha de complir amb la normativa vigent d'obligat compliment, la Instrucció del
formigó estructural, EHE-08.
D'acord amb l'obligació recollida a l'article 5 del Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, i en base a l'informe tècnic de l'àrea, en aquesta licitació no procedeix la
divisió en lots.
2. Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de subministrament d'acord amb els

articles 9 i 19.1 a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP).
L'òrgan de contractació és l'Alcaldia, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP. No
obstant la competència es troba delegada a la Junta de Govern Local d'acord amb el decret de l'Alcaldia
de 31 d'octubre de 2017.
El sistema d'adjudicació és el de procediment obert amb determinació de un únic criteri de valoració, de
conformitat amb els articles 138, 150 i 157 i ss del TRLCSP.
L'expedient administratiu es tramitarà amb caràcter ordinari, d'acord amb el que disposen els articles 109 i
ss. del TRLCSP.
3. Forma part de l'expedient de contractació el plec de prescripcions tècniques, amb el seu annex, oferta

econòmica del subministrament:
- Annex 1: oferta econòmica subministrament formigó.
Així mateix s'adjunta com a documentació annexa del plec de clàusules administratives particulars:
- Annex I: declaració responsable article 60 del TRLCSP.
- Annex II: declaració responsable sobre condicions per contractar.
4. La classificació estadística de productes per activitats de la Comunitat Europea (CPA) té el següent codi:

23.20.13
5. La classificació segons el vocabulari comú de contrates públics (CPV) té el següent codi: 44114000-2
6. Les necessitats administratives a satisfer, així com la idoneïtat de l'objecte del contracte estan acreditades

a l'expedient.

II. PRESSUPOST
1. De conformitat amb l'article 9.3.a del TRLCSP, aquest contracte consistirà en el lliurament d'una pluralitat
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de béns de forma successiva i per un preu unitari, sense que la quantia total es pugui definir amb
exactitud en el moment de celebrar el contracte, per estar subordinats els lliuraments a les necessitats de
l'administració contractant.
Per tant la despesa global no es podrà concretar anticipadament, ja que s'anirà determinant durant el
període de vigència i segons les necessitats de l'ajuntament. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Girona no
estarà obligat a esgotar la totalitat del pressupost màxim, limitant-se la despesa real a la que resulti del
material requerit i servit.
No obstant, el pressupost base de licitació estimat en funció del consum d'exercicis anteriors, de
conformitat amb els criteris establerts a l'apartat b de l'article 189 del Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
es xifra en una quantitat màxima anual de dotze mil euros (12.000,00€), més dos mil cinc-cents vint euros
(2.520,00 €) d'IVA calculat al tipus del 21%, que representa un total de catorze mil cinc-cents vint euros
(14.520,00 €) , IVA inclòs.
L'expressat preu es considera preu cert contractual, i inclou totes les despeses directes i indirectes que el
contractista hagi de realitzar. Aquest preu inclou totes les despeses necessàries per al compliment de les
prestacions així com són els beneficis, assegurances, transports, taxes, preus públics i tots els impostos
que puguin pertocar-li com a conseqüència de la contractació. En cap cas es facturarà pel concepte de
transport.
2. Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta tant el preu anual total com els respectius preus

unitaris, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent. Els preus indicats en aquest apartat,
constitueixen les xifres màximes per sobre de les quals s'estimarà que les ofertes dels licitadors
excedeixen el tipus de la licitació. Les propostes hauran d'incloure la totalitat dels preus unitaris que
compren la present contractació. En absència d'algun preu unitari es considerarà que l'oferta es correspon
amb el preu unitari tipus de licitació. També s'exclourà al licitador l'oferta del qual sobrepassi qualsevol
dels preus tipus de licitació.
3. De conformitat amb el que determina l'article 88 del TRLCSP, el valor estimat del contracte a efectes de

determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat es fixa en 52.800,00 €, IVA exclòs. Aquest import
inclou el subministrament, les possibles pròrrogues i un 10% de l'import de cadascuna de les anualitats
per a possibles modificacions.

III. FINANÇAMENT.
A càrrec de la partida 2018 310 15310 21002 del Pressupost Municipal (Manteniment vies públiques).
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.

IV. PAGAMENT DEL PREU.
1. De conformitat amb l'article 216 i 293 del TRLCSP, el contractista tindrà dret a l'abonament del preu pel

subministrament formalment rebut per l'ajuntament d'acord amb les condicions establertes en el contracte.
Atès que el subministrament comporta lliuraments successius, s'autoritza la realització de pagaments
parcials, de conformitat amb l'article 216.2 del TRLCSP.
Concretament les factures s'emetran quinzenalment, el dia 15 i 30 de cada mes, i el seu pagament es
realitzarà prèvia conformitat del responsable del contracte.
2. De conformitat amb la Disposició addicional trigèsima del TRLCSP, a la factura corresponent hauran de

constar les següents dades:
A. Identificació de l'òrgan administratiu amb competències de comptabilitat pública: Intervenció de fons de
l'Ajuntament.
B. L'òrgan de contractació: Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
C. El destinatari de la factura: Departament concret on s'hagi lliurat el subministrament.
En compliment del previst a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures del Sector Públic, els proveïdors o contractistes de les Entitas Locals
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hauran d'emetre factures electròniques en els termes i condicions previstos a la llei. No obstant, si és
voluntat del proveïdor, pot quedar exempt d'aquesta obligació pel que fa a les factures d'import inferior a
5.000.-€.
El punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Girona i entitats que en depenen és
el servei de factura electrònica de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), e-FACT, i d'acord amb el
conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de
Catalunya pel qual aquesta s'adhereix al Punt General d'entrada de factures de l'Estat (FACe).
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina
comptable és: L01170792.
L'Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors un link amb enllaç directe a l'AOC per la càrrega de
factures electròniques www.girona.cat/efactura.
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o
subministrament, així com el departament o centre al qual s'ha realitzat el servei o obra, o lliurat el
material, i en el seu cas els números d'albarà.
També es farà constar a cadascuna de les factures la data, el material servit i l'import .
3. El preu s'abonarà al contractista mitjançant el pagament de la factura, que es produirà en el termini

estipulat a la disposició transitòria sisena del TRLCSP i a l'article 216.4 del TRLCSP, d'acord amb el
procediment següent:
El termini de 30 dies d'aprovació a què es refereix el paràgraf segon de l'article esmentat anteriorment es
comptarà a partir de la data de registre de les factures en el registre administratiu de factures
d'Intervenció, amb independència de la data de lliurament efectiva o prestació del servei i de la data
d'expedició de les factures.
El pagament del preu es farà dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les factures.

V. REVISIÓ DE PREUS.
El preu del contracte no podrà ser objecte de revisió.

VI. TERMINI CONTRACTUAL.
La durada del contracte s'estableix per un termini d'un any, a partir del primer dia del mes següent a la
formalització del contracte. El contracte podrà ser prorrogat per acord de les parts, per anualitats
successives fins a un màxim global de 4 anys, inclosa la durada inicial del contracte.

VII. PUBLICITAT I PERFIL DEL CONTRACTANT.
1. De conformitat amb l'article 142 del TRLCSP, es publicarà la licitació mitjançant un anunci al Butlletí Oficial

de la Província de Girona.
L'anunci de licitació es publicarà, així mateix, al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Girona.
2. A través de la pàgina web: http://www.ajuntament.gi/licitacions/licitacions.php, els interessats podran

accedir al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Girona, en el que s'hi farà constar tota la informació
relativa a la present contractació.
Així mateix, els interessats podran sol·licitar informació en relació a les condicions jurídiques,
econòmiques i tècniques del contracte i sobre la documentació a presentar, al Servei de Contractació i
Compres de l'Ajuntament de Girona, amb una antel·lació mínima de 6 dies a la data de finalització del
termini de presentació d'ofertes.
3. L'import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que anirà a càrrec de l'adjudicatari serà de 500

€.

VIII. CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS.
1. Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin

plena capacitat d'obrar, que no incorrin en cap prohibició de contractar de l'article 60 del TRLCSP, i que
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional per a desenvolupar l'objecte del
contracte.
2. L'activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte i ha de disposar d'una
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mitjançant la documentació exigida en la clàusula IX. 1. A) punts 7 i 8 d'aquest plec.
4. Aquest contracte també podrà ser adjudicat a una Unió d'empresaris que es constitueixi temporalment a

aquest efecte.
Podran contractar amb el sector públic les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a
l'efecte, sense que sigui necessària la formalització de les mateixes en escriptura pública fins que s'hagi
efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor.
La durada de les unions temporals d'empresaris serà coincident amb la del contracte fins a la seva
extinció.
5. Tindran capacitat per contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no espanyoles d'Estats

membres de la Unió Europea que, d'acord amb la legislació de l'Estat en el qual estiguin establertes, es
trobin habilitades per realitzar la prestació que es tracti.
Quan la legislació de l'Estat en el qual es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una autorització
especial o la pertinença a una determinada organització per poder prestar el servei que es tracti, hauran
d'acreditar que compleixen aquest requisit.
Les empreses físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea hauran de justificar
mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que s'acompanyarà en la
documentació que es presenti, que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn la
participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració i amb els ens, organismes o
entitats del sector públic assimilables als enumerats a l'article 3 de la Llei, en forma substancialment
anàloga. Als contractes subjectes a regulació harmonitzada es prescindirà de l'informe sobre reciprocitat
en relació amb les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització
Mundial de Comerç.

IX. PROPOSICIONS.
La documentació es presentarà en dos sobres tancats, signats pel licitador, i a l'interior de cada sobre
s'incorporarà una relació, en full independent, en la que es faci constar els documents inclosos
numèricament ordenats.
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se al previst al plec de clàusules administratives
particulars i al plec de prescripcions tècniques, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per l'empresari del contingut de la totalitat de les esmentades clàusules o condicions, sense excepció o
cap reserva.
Els licitadors no podran subscriure cap proposta en unió temporal d'empresaris si ho ha fet individualment.
La contradicció d'aquest principi donarà lloc a la desestimació de totes les proposicions per ell
presentades segons el previst a l'article 145 de la Llei.
Les proposicions seran secretes i s'arbitraran els medis que garanteixin tal caràcter fins al moment de la
licitació pública.
1. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS.
A) SOBRE NÚMERO 1.

Portarà la menció "Documentació administrativa per participar en la licitació per a l'adjudicació del
subministrament de formigó per la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Girona presentada per ...……......."
i que haurà de contenir la documentació següent:
Els licitadors podran optar per una de les 3 opcions que es descriuen a continuació:
1. Certificats de registres de licitadors:

D'acord amb el que disposa l'article 18 del Reglament de funcionament del Registre Municipal de
Licitadors de l'Ajuntament de Girona publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 190,
de 4 d'octubre de 2005, la inclusió en el sobre de documentació administrativa del Certificat d'inscripció
juntament amb una declaració responsable de la vigència de les dades que inclou, eximirà de l'aportació
dels documents referits en el certificat.
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(Per a més informació: Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Girona, telèfon 972 419021 i
al web:
http://www.girona.cat/ajuntament/ordenances/funcionament_registre_licitadors.pdf
http://www.ajuntament.gi/tramits/entrades2/plantilla.php?tr=info_licitacions.php)
No obstant això, si el certificat és vigent però inclou dades que ja no són certes, el licitador pot presentarlo juntament amb una declaració responsable de la vigència parcial de les dades que inclou i amb els
documents que actualitzin les dades no vigents, sens perjudici de l'obligació d'actualitzar les dades en el
Registre.
L'aportació en una licitació pública d'un certificat d'inscripció que contingui dades no actualitzades, sense
que es declari aquesta incidència i no es complementi amb els documents oportuns, serà considerada
com a falsedat d'acord amb l'article 330 del TRLCSP.
També podran ser presentats en les licitacions de l'Ajuntament de Girona, amb els efectes establerts per
la normativa vigent en la matèria, el certificat d'inscripció emès pel Registre de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya o de l'Estat.
2. Declaració responsable:

De conformitat amb l'article 146.4 del TRLCSP, les empreses licitadores també podran substituir la
presentació de la documentació que s'esmenta a l'apartat tercer per una declaració responsable (Annex 2
del Plec de clàsules administratives) en que s'indiqui que es compleixen les condicions establertes
legalment per a contractar.
La declaració anterior substituirà la presentació de la documentació que s'esmenta tot seguit als punts 3.2,
3.3, 3.4, 3.7 i 3.8.
El licitador que resulti adjudicatari, en cas que hagi presentat l'annex, haurà d'acreditar davant l'òrgan de
contractació prèviament a l'adjudicació del contracte i seguint el procediment que s'esmenta a la clàusula
XIII, la possessió i validesa dels documents exigits del punt 3 esmentats anteriorment.
Cal tenir present que el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència
exigits, serà la finalització del termini de presentació de les proposicions.
3. Presentació de la documentació:

En cas de no optar per cap de les opcions anteriors, caldrà presentar:
1. Relació numerada de la documentació inclosa
2. La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el
substitueixi.
Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà
d'aportar:
- Escriptura de poder.
- Escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, de la societat o entitat inscrita en el registre públic
que correspongui. S'acceptarà que es presenti únicament la última escriptura que afecti a la societat.
-> Per l'acreditació de la documentació esmentada anteriorment s'acceptarà la presentació de:

- Compulsa notarial original.
- Compulsa realitzada per qualsevol federatari públic d'altres ajuntaments.
- Compulsa que es faci al propi Ajuntament de Girona, previ lliurament del DNI original i la seva còpia.
-> La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió

Europea s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on
estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que
s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
-> Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb informe de la Missió

Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la
qual arreli el domicili de l'empresa.
3. Declaració responsable, signada pel representant de l'empresa, en què assegura que les facultats de

representació que ostenta són suficients i vigents, o validació de la documentació que acrediti les dites
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facultats de representació, efectuada per la secretaria general de la Corporació.
4. Declaració responsable, signada pel representant de l'empresa, en què assegura que reuneix totes i
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cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l'Administració, previstes als articles 54 i
següents del TRLCSP i que no es troba incurs en cap de les prohibicions per contractar previstes a l'article
60.
Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit s'hagi de
presentar abans de l'adjudicació.
S'adjunta annex 1 al present plec per acreditar aquest extrem.
5. Tots els licitadors hauran d'assenyalar una bústia de correu electrònic on efectuar notificacions, designant

les persones autoritzades a rebre les mateixes. Aquesta circumstància serà complementada indicant un
domicili, número de telèfon i fax.
6. Cas que l'empresa tingui a la seva plantilla un nombre de treballadors minusvàlids superior al 2%,

declaració responsable, signada pel seu representant, en què assegura la dita circumstància.
7. Justificació de la solvència financera i econòmica de l'empresa licitadora, que haurà d'acreditar d'acord

amb algun dels següents mitjans:
-> - Patrimoni net o bé rati entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici econòmic per al que estigui

vençuda l'obligació d'aprovació dels comptes anuals, per import igual o superior a l'import de licitació del
contracte.
-> - Declaració sobre el volum anual de negocis i, en el seu cas, sobre el volum anual de negocis en l'àmbit

d'activitat al que es refereix el contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció
de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les
referències a l'esmentat volum de negocis. El volum anual de negocis de l'empresa en algun dels exercicis
acreditats haurà de ser igual o superior a l'import de licitació d'aquest contracte.
8. Justificació de la solvència tècnica de l'empresa licitadora, que haurà d'acreditar amb una relació dels

principals subministraments efectuats durant els cinc últims anys, amb indicació del seu import, dates i
destinació pública o privada, incorporant un mínim de 2 certificats expedits per l'òrgan competent o
empresari privat, de subministraments anàlegs o similars a l'objecte de contractació.
D'acord amb l'article 63 del TRLCSP, per acreditar la solvència necessària per celebrar un contracte,
l'empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa
jurídica dels vincles que tingui amb aquestes, sempre que demostri que per a l'execució del contracte,
disposa efectivament d'aquests mitjans.
En els contractes de subministrament que requereixen obres de col·locació o instal·lació, la prestació de
serveis o l'execució d'obres, la capacitat dels operadors econòmics per a prestar aquests serveis o
executar aquesta instal·lació o obres podrà avaluar-se tenint en compte especialment els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat.
-> En cas d'Unions Temporals d'Empresaris, d'acord amb l'article 59 de la Llei, serà necessari que cadascun

dels empresaris que composen la unió, acrediti la seva capacitat d'obrar i solvència econòmica, financera i
tècnica o professional, amb la presentació de la documentació més amunt esmentada. Presentaran
també, un document indicatiu dels noms i circumstàncies dels empresaris que constitueixen la unió
temporal, la participació de cadascun d'ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte ha
d'ostentar la plena representació de tots ells davant l'Administració, així com que assumeixin el compromís
de constituir-se en unió temporal d'empresaris en cas de resultar adjudicataris. L'esmentat document
haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de les empreses components de la unió.
9. En el cas en què diversos empresaris concorrin agrupats en Unió Temporal, aportaran, a més dels

documents expressats anteriorment, un document que podrà ser privat, en què pel cas de resultar
adjudicataris, es comprometen a constituir-la. Aquest document haurà d'anar signat pel representant de
cadascuna de les empreses i en ell s'expressarà la persona per la qual designin representant de la UTE
davant l'Administració per tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a cadascun
d'ells li correspongui en la UTE.
10. En el cas d'ésser necessari, declaració expressa del responsable de l'empresa licitadora relativa al grup

empresarial al qual pertany i comprensiu de totes les societats pertanyents al mateix grup, en els termes
establerts en l'article 42 del Codi de Comerç.
11. Document de compromís de compliment de l'obligació de disposar per a l'execució del contracte, d'un

centre operatiu per al subministrament i distribució del formigó, a un radi màxim de 30 km respecte la seu
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de brigades de la Ctra. Santa Coloma 55-57 de Girona.
B) SOBRE NÚMERO 2.
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Portarà la menció "Proposició relativa als criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o
percentatges, per participar en la licitació per a l'adjudicació del subministrament de formigó per la Brigada
d'Obres de l'Ajuntament de Girona presentada per _____________________".
En el mateix es consignarà:
- Proposició econòmica ajustada al model que consta al final d'aquest plec havent de figurar, com a
partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit i que en tot cas contindrà oferta relativa als
criteris d'adjudicació avaluables mitjançant xifres o percentatges de l'apartat A) de la clàusula XI.
A més s'acompanyarà:
- Annex I del Plec de prescripcions tècniques degudament omplert en el que es detallarà el preu ofert per
a cada tipus de formigó.
2. VARIANTS I MILLORES.

En el present contracte no es podran proposar variants i tampoc millores
3. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ.

La documentació continguda en els dos sobres es presentarà pel licitador o per mandatari seu al Servei
de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Girona, de 9 a 14 hores per a la seva incorporació al
registre corresponent.
El termini de presentació de proposicions serà de 15 dies naturals a partir de la publicació oficial de
l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província.
També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de presentació
d'ofertes establert. En aquest cas els dos sobres vindran inclosos en un tercer i el licitador haurà de
remetre per fax (núm. 972 419 495), telegrama o correu electrònic (contractacioicompres@ajgirona.cat), el
justificant de la data i hora d'entrada a l'oficina de correus. L'oferta no serà admesa si el justificant de
presentació sobrepassa les 14:00 hores del dia de finalització del termini de presentació de proposicions.
Així mateix, l'anunci de remissió del justificant a l'Ajuntament haurà de comunicar-se el mateix dia. La
comunicació per correu electrònic que s'ha remès l'oferta serà vàlida si consten la transmissió i la recepció
de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s'identifiquen de manera fefaent les persones
que remeten i les persones detinatàries. Transcorreguts, no obstant 10 dies següents a l'esmentada data
sense que s'hagi rebut la documentació enviada per correu, aquesta no serà admesa en cap cas.
En el cas d'anunciar-se l'enviament de proposicions per correus la data de l'obertura de proposicions serà
el dotzè dia següent al del venciment del termini de presentació, a excepció que les ofertes es rebin amb
anterioritat a la data d'obertura prevista, cas en el qual es mantindrà la data inicial.
Una vegada presentada una proposició, no podrà ser retirada.
Si el dia de venciment del termini de presentació de proposicions cau en dissabte o festiu, es traslladarà al
dia següent hàbil.

X. MESA DE CONTRACTACIÓ. OBERTURA DE PROPOSICIONS. EXÀMEN DE LA
DOCUMENTACIÓ I PROPOSTES D'ADJUDICACIÓ.
1. El dia assenyalat per a l'obertura de la documentació de caràcter general, es constituirà la Mesa de

Contractació que estarà presidida per l'Alcalde o Tinents d'Alcalde en qui delegui i integrada pels vocals a
que es refereix el Decret de l'Alcaldia de 31 d'octubre de 2017, d'acord amb la Disposició Addicional
segona, punt 10 del TRLCSP.
La Mesa de Contractació serà l'òrgan competent per a efectuar la valoració de les ofertes i actuarà de
conformitat amb allò previst en el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (RD 817/2009, de 8 de maig),
desenvolupant les funcions que s'estableixen en el seu article 22.1.
2. La Mesa de Contractació procedirà a l'obertura del sobre número 1 que conté la documentació

administrativa relacionada a l'apartat A) de la clàusula IX. Seguidament, comprovarà la documentació
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presentada.
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Si la documentació compleix amb el requerit al plec de clàusules, en el mateix acte es determinarà el
licitador o licitadors que hagin estat admesos a la licitació.
En cas que s'observés defectes materials o omissions esmenables, ho comunicarà verbalment als
interessats, per telèfon, per fax, correu electrònic o a través dels mitjans que els licitadors hagin indicat en
la documentació presentada, concedint-los-hi un termini que en cap cas superarà el moment d'obertura
del sobre 2 per tal que aportin la referida documentació a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de
Girona.
Una vegada transcorregut el termini esmentat, es determinarà el licitador o licitadors que hagin estat
admesos així com aquells que hagin de quedar exclosos del procediment per no acreditar el compliment
dels requisits establerts al plec de clàusules, indicant les causes de la seva exclusió.
3. En acte públic posterior, es procedirà a l'obertura del sobre número 2 que inclou la documentació indicada

en l'apartat B) de la clàusula IX punt 1. Aquest acte s'iniciarà amb un pronunciament exprés sobre la
qualificació de les proposicions efectuades per la Mesa identificant les admeses i les excloses de la
licitació.
En relació a la inclusió de documentació i/o informació als sobres, s'exclouran del procediment de licitació
aquells licitadors que incorporin, en un moment anterior al previst, documentació i/o informació que hagi
de ser objecte de valoració en un moment posterior.
La Mesa de contractació sol·licitarà els informes que consideri pertinents per a valorar i ponderar les
ofertes.
4. La Mesa de contractació, ordenarà, de forma decreixent les ofertes presentades i proposarà l'adjudicació

del contracte a l'oferta que contingui la proposició més avantatjosa.
De conformitat amb l'exposat, es deixarà constància en les actes corresponents on es reflectirà el resultat
del procediment i de les seves incidències.
5. OBERTURA DE PROPOSICIONS.
-> L'obertura del sobre número 1, que conté la documentació de caràcter general, la realitzarà la Mesa de

Contractació el cinquè dia següent al del venciment del termini de presentació de proposicions.
Cinc dies després i en acte públic, que se celebrarà a les 13:00 hores, es procedirà a l'obertura del sobre
número 2 que conté l'oferta econòmica i les proposicions relatives als criteris d'adjudicació avaluables
mitjançant xifres o percentatges, sempre i quan no s'haguessin observat defectes materials o omissions
esmenables en la documentació de caràcter general que fessin necessari posposar aquest acte.
Si els dies d'obertura de pliques cauen en dissabte o festiu, aquests es traslladaran al següent dia hàbil.

XI. CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.
De conformitat amb l'article 150 del TRLCSP s'estableix un únic criteri de valoració objectiu que servirà de
base per a l'adjudicació del contracte essent aquest el criteri del preu. Quan l'únic criteri a considerar és el
del preu, s'entendrà que l'oferta econòmicament més avantatjosa és la que incorpora el preu més baix.
A. CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES.
1. PREU DE L'OFERTA

L'assignació de punts total es farà d'acord amb la fórmula:
100xOferta més baixa/Oferta licitador
(Màxim 100 punts)
La delimitació de la oferta de cada licitador vindrà donada pel sumatori global dels preus unitaris de cada
tipus de formigó facilitat a l'Annex 1 del PPT, en relació amb els volums de consum estimats.
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fins a 100
punts.

Tindran preferència en l'adjudicació les proposicions presentades per empreses que en aquest moment
tinguin a la plantilla un nombre de treballadors o treballadores disminuïts superior al 2%, sempre que la
proposició iguali la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base a
l'adjudicació. A efectes d'aplicació d'aquesta circumstància les persones licitadores hauran d'acreditar-la,
en el seu cas, mitjançant els corresponents contractes de treball i documents de cotització de la Seguretat
Social.

XII. OFERTES ANORMALMENT BAIXES.
1. En aquesta licitació s'entendrà que una proposició és desproporcionada o anormalment baixa quan el preu

ofertat pel licitador sigui desproporcionat, d'acord amb els criteris previstos a l'article 85 del Decret
Legislatiu 1098/2001.
Quan s'identifiqui una proposició que pugui ésser desproporcionada o anormal, es seguiran els tràmits
previstos a l'article 152.3 del TRLCSP.
2. Si l'òrgan de contractació considerant la justificació efectuada pel licitador estimés que l'oferta no pot ser

complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, acordarà
l'adjudicació a la següent proposició econòmicament més avantatjosa, d'acord amb l'ordre en que hagin
estat classificades, que s'estimi que pot ser complerta a satisfacció de l'administració i que no sigui
considerada anormal o desproporcionada.

XIII. ADJUDICACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE.
A. ADJUDICACIÓ.
1. L'adjudicació del contracte s'efectuarà per l'òrgan de contractació en el termini màxim de quinze dies, a

partir de l'obertura de les proposicions. Aquest termini podrà ampliar-se en quinze dies hàbils quan sigui
necessari seguir els tràmits als quals es refereix l'article 152.3 del TRLCSP.
L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa.
L'import d'adjudicació coincidirà amb el preu de licitació del contracte, atès que es tracta d'una previsió de
consum anual que es concretarà en funció de les necessitats de l'Ajuntament i amb base als preus unitaris
ofertats per l'empresa adjudicatària.
2. No obstant, es requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per tal

que, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en que hagi rebut el requeriment,
presenti la següent documentació:
-> a) La documentació que acrediti la possessió i validesa dels documents a què fa referència la clàusula

IX.1.A.2, en el cas que s'hagin substituït per la declaració responsable (Annex II) a què fa referència
l'article 146.4 del TRLCSP.
b) La documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, incloent l'acreditació d'estar al corrent en el pagament de l'impost d'activitats
econòmiques.
Aquesta documentació haurà d'incloure:
1. Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
2. Certificat de la Seguretat Social.
3. Acreditació d'estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, mitjançant:
- Darrer rebut d'aquest impost completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de
baixa.
-> c) Resguard de constitució de la garantia definitiva, de conformitat amb la clàusula XIV d'aquest Plec.
-> d) Abonar l'import dels anuncis de la licitació, en el seu cas.
-> e) En el seu cas, qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a contractar o de l'efectiva

disposició dels mitjans que s'hagués compromés a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, de
conformitat amb l'article 64.2 del TRLCSP.
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3. Si en el termini assenyalat no s'acomplís adequadament amb el requeriment, s'entendrà que el licitador ha

retirat la seva oferta, procedint-se, en aquest cas, a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent
per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. No obstant, i únicament pel que fa a la
documentació recollida a l'apartat a), si aquesta es presentés incompleta o amb defectes substancials,
l'òrgan de contractació atorgarà un termini de 3 dies hàbils per subsanar-ho.
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4. L'organ de contractació adjudicarà el contracte dins dels 5 dies següents a la recepció de la

documentació.
L'adjudicació ha de ser motivada i es notificarà a l'adjudicatari i a la resta de licitadors, i serà objecte de
publicació al Perfil del Contractant.
La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o
canditat descartat interposar, en el seu cas, el recurs que sigui adequat. Concretament contindrà tota la
informació exigida a l'article 151.4 del TRLCSP.
Un cop realitzada la proposta d'adjudicació, si escau, es tornarà als licitadors la garantia provisional,
excepte la corresponent a l'adjudicatari, la qual li serà tornada un cop hagi dipositat la garantia definitiva i
s'hagi formalitzat el contracte.
B. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
1. El contracte es perfeccionarà amb la formalització, en virtut de la qual l'adjudicatari i l'Ajuntament de

Girona restaran obligats al seu compliment.
Aquesta s'instrumentarà en document administratiu, sens perjudici que el contractista sol·liciti que es faci
en escriptura pública, resultant al seu càrrec les despeses que aquest tràmit generi.
2. En el cas que el subministrament s'adjudiqui a una UTE aquesta haurà d'acreditar la seva constitució en

escriptura pública abans de la formalització del contracte.
3. La formalització del contracte no es podrà efectuar més enllà dels 15 dies hàbils següents a aquell en què

es rebi la notificació de l'adjudicació.
4. La formalització dels contractes de quantia igual o superior a l'indicada a l'article 138.3 del TRLCSP es

publicarà al Perfil del Contractant de l'Ajuntament, indicant com a mínim les mateixes dades que constin a
l'anunci d'adjudicació.
5. En els contractes de quantia igual o superior a 100.000 euros, la formalització del contracte es publicarà

també al BOP de Girona, en un termini no superior a 48 dies a comptar de la data de la mateixa.
C. DOCUMENTACIÓ.
1. Un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a interposar recursos sense que s'hagin

interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels interessats.
2. En aplicació de la resolució de la Comissió Nacional d'Avaluació i Tria de Documentació de 11 de juliol de

2006, un cop la resolució sigui ferma i transcorregut el termini d'un any des de l'adjudicació del contracte
sense que els licitadors no adjudicataris exerceixin el dret a recuperar la documentació, l'Ajuntament de
Girona es reserva la potestat de destruir-la.

XIV. GARANTIES I FORMES DE CONSTITUCIÓ.
1. D'acord amb l'article 103 del TRLCSP, per concórrer a la licitació regulada en aquest plec no serà

necessària la constitució de garantia provisional.
2. No obstant, de conformitat amb l'article 95 de la Llei, s'exigeix la presentació de garantia definitiva per

import del 5% del pressupost base de licitació atès que la quantia del contracte es determina en funció de
preus unitaris.
En el cas que el contractista sigui una unió temporal d'empreses (UTE), la garantia definitiva es podrà
constituir per una o diverses de les empreses participants, sempre que s'assoleixi en conjunt la quantia
total requerida i que l'aval/s o assegurança/es de caució garanteixi/n solidàriament tots els integrants de la
unió temporal.
En el cas que la UTE ja estigués constituïda en el moment de constituir la garantia, aquesta es podrà
efectuar per part de la pròpia unió temporal.
3. Aquesta garantia s'haurà de constituir en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a
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aquell en què hagi rebut el requeriment.
4. La garantia ha de constituir-se a les oficines de la recaptació municipal de qualsevol de les formes

establertes a l'article 96 i respondrà dels conceptes enumerats a l'article 100 de la Llei.
5. Aquesta serà retornada un cop complert el subministrament i vençut el termini de garantia el qual
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s'estableix en un any.
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats
s'aplicarà l'establert a l'article 298 del TRLCSP.
6. Serà d'aplicació el contingut de l'article 99 del TRLCSP, per reposició i reajustament de garanties.
7. Si l'adjudicació es realitza a favor d'empresari, la proposició del qual hagués estat incorreguda inicialment

en presumpció de temeritat valorada segons les regles fixades a l'article 85 del RGLCAP i l'article 152 del
TRLCSP, s'exigirà una única garantia definitiva pel 10 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, d'acord
amb l'article 95.2 del TRLCSP, entès com a import d'adjudicació o com a pressupost base de licitació si el
preu del contracte s'ha determinat en funció de preus unitaris.
Aquesta garantia substituirà qualsevol altra exigida en aquest plec.

XV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
A. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI.
1. Complir el contracte d'acord amb el contingut d'aquest plec, del plec de prescripcions tècniques i de les

millores presentades a la seva oferta, acceptades per l'Ajuntament.
2. Conforme al que disposa l'article 215 del TRLCSP l'execució del contracte es realitza a risc i ventura del

contractista, responent aquest, en tot cas, de la qualitat dels béns i dels vicis ocults que es poguessin
detectar en el termini de garantia.
3. Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec.
4. Disposar de tots els permisos i autoritzacions necessàries, abonant aquells impostos, taxes, arbitris o

gravàmens que afectin a l'activitat objecte del contracte.
5. Les despeses d'entrega, transport i descàrrega dels béns seran a compte de l'adjudicatari.
6. Obligacions fiscals, laborals i de Prevenció de riscos laborals:

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels minusvàlids i, en general,
respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del
compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre
aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.
Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el compliment de les
disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen. Sobretot pel que fa
referència a la coordinació d'activitats empresarials, formació i informació i vigilància de la salut en el
treball dels seus treballadors.
-> A més l'empresa adjudicatària haurà de vetllar pel compliment de la normativa vigent de prevenció de

riscos laborals de les empreses que aquesta subcontracti, sobretot pel que fa referència a la coordinació
d'activitats empresarials.
En cas de incidents/accidents del personal que realitza el servei en els centres municipals, ja siguin de
l'adjudicatària com d'empreses subcontractades, l'empresa haurà d' informar a l'Ajuntament sobre els fets,
les seves causes i la proposta de les mesures preventives necessàries perquè no es repeteixi.
7. El contractista podrà cedir o traspassar a un tercer, els drets i les obligacions dimanants del contracte,

amb els límits i requisits previstos a l'article 226 del TRLCSP.
8. El contractista podrà concertar amb tercers l'execució parcial del contracte, d'acord amb els requisits de

l'article 227 del TRLCSP.
9. Iniciar el contracte en la data assenyalada com d'inici de vigència del contracte.
10. Comprometre's a desenvolupar la seva feina d'acord amb el present plec de clàusules administratives

particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars, mitjançant una organització adequada i dotantlo de mitjans personals i materials necessaris i idonis per a una prestació òptima del contracte, essent
l'únic responsable del mateix, i per tant, de la seva exclusiva competència llur modificació, substitució o
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alteració segons les necessitats. L'empresa adjudicatària complirà tota la normativa legalment establerta
referent al personal que aportarà al contracte.
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11. Haurà de designar un representant, amb poder suficient, en quant a les operacions d'execució del

contracte, mitjançant el qual es canalitzaran totes les relacions derivades d'aquesta adjudicació entre el
responsable del contracte que designarà l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària. Ha de ser una persona
fàcilment localitzable i que exerceixi les funcions de coordinació, supervisió i interlocució amb el
responsable designat per l'Ajuntament, per a solucionar qualsevol dubte o problema que sorgeixi. Aquesta
persona de contacte haurà d'estar disponible en l'horari habitual de treball per poder fer la comanda i
tindrà la missió expressa de resoldre qualsevol consulta o incidència que li comuniqui l'Ajuntament de
Girona.
12. Informarà prèviament en el seu cas, al responsable del contracte de totes les variacions que consideri

introduir en quant a dotacions de personal, materials, organitzatives i de prestació amb la necessària
antelació per a què puguin ser o no acceptades, i en general de qualsevol incidència que pugui afectar al
subministrament, per tal de poder-ho solucionar.
13. Fer una correcta gestió del subministrament, prenent les mesures necessàries per a minimitzar els

impactes que aquest pugui ocasionar d'acord amb la legislació vigent.
14. - L'adjudicatari efectuarà el subministrament de formigó amb les característiques tècniques que

s'especifiquen al plec de prescripcions tècniques i al seu Annex 1.
- El formigó s'haurà de subministrar el dia, hora i lloc indicats per la persona del departament de Mobilitat
de l'Ajuntament que ho sol·liciti. Aquest ho comunicarà amb 24 hores d'antel·lació. S'acceptarà una
tolerància màxima de retard de 15 minuts en el subministrament.
-L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per pèrdues o perjudicis ocasionats al formigó abans del seu
lliurament a l'obra.
-Es garanteix una compra mínima de més de 2m³ per comanda.
-El control del formigó lliurat es farà a partir dels corresponents albarans que s'hauran d'entregar al
subministrar el formigó, indicant l'hora d'arribada i de sortida.
-El formigó servit haurà de complir estrictament amb les condicions de resistència i composició fixades per
la Instrucció del Formigó Estructural, EHE 08, de conformitat amb l'objecte del contracte. Així mateix
l'adjudicatari podrà ser requerit per acreditar aquesta circumstància amb els assajos pertinents, fent-se
càrrec dels costos que es generin.
-Els lliuraments successius durant la vigència del contracte s'entendran realitzats quan els béns hagin
estat efectivament rebuts d'acord amb les condicions del contracte. Els lliuraments es formalitzaran amb
els requisits que es marquen en aquest plec de clàusules, podent fer constar el rebuig total o parcial de la
mercaderia. En aquest últim cas es donaran les instruccions precises al contractista perquè esmeni els
defectes observats i procedeixi a lliurar de nou el subministrament.
-En cas de detectar-se vicis o defectes en el material subministrat amb posterioritat al lliurament, es
posarà en coneixement de l'adjudicatari per la substitució per altre més adequat.
-La Corporació ostenta les facultats previstes a l'article 295 del TRLCSP. En particular es reserva el dret
de realitzar les comprovacions que estimi convenients sobre la qualitat dels béns objecte del contracte a la
seva recepció
- Atès que els lliuraments s'han de fer en 24 hores, és necessari que l'adjudicatari disposi d'un
magatzem/botiga de venda i distribució en un radi màxim de 30km respecte de la seu de brigades de la
Ctra. Santa Coloma 55-57 de Girona.
- El proveïdor haurà d'estar en disposició de facilitar al cap de la UOS o a l'encarregat de la brigada
d'obres, en un termini màxim de 15 dies des del requeriment, un llistat amb els m³ i classe de formigó que
s'hagin subministrat fins a la data, imports d'adquisició i secció o unitat a la qual s'hagi proveït.
15. Les demés establertes al plec de prescripcions tècniques.
B. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT.

El lloc de lliurament del formigó serà el que estableixi la persona del departament de mobilitat de
l'Ajuntament que l'hagi sol·licitat.
El formigó s'haurà de lliurar l'endemà del dia en què s'hagi realitzat la comanda i a l'hora indicada.
S'entendrà que tots els subministraments s'han de realitzar durant l'horari de treball de les Brigades de
Mobilitat i Via Pública ( de 8:00 hs a 15:00 hs d'octubre a abril i de 7:00 hs a 14:00 hs de maig a
setembre), tret dels que, per causes extraordinàries, puguin plantejar-se fora d'aquest horari.
L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats als béns abans
del seu lliurament a l'Ajuntament de Girona, excepte que aquest hagués incorregut en mora per rebre'ls.
C. TERMINI DE GARANTIA. VICIS I DEFECTES DURANT AQUEST TERMINI.
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El termini de garantia mínim serà de 1 any.
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats
s'aplicarà l'establert a l'article 298 del TRLCSP.
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D. RESPONSABLE DEL CONTRACTE.

De conformitat amb l'article 52 del TRLCSP, la responsable del contracte serà la Sra. Alícia Vilademat
Gallego, arquitecta tècnica de l'Àrea de Mobilitat i Via Pública.

XVI. RECEPCIÓ.
D'acord amb l'article 222 i 292 del TRLCSP, la constatació de la correcta execució de les prestacions i la
seva posterior recepció s'efectuarà mitjançant acta de recepció, si passat el termini d'execució del
contracte, el material es troba en estat de ser rebut i a satisfacció de l'Ajuntament.
Un cop efectuada la recepció o conformitat, començarà a córrer el termini de garantia establert a la
clàusula XIV.5 del present plec.
Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidació del contracte,
si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exigir al contractista, i hagi transcorregut el termini de
garantia.
Excepte pacte en contra, les despeses de lliurament i transport dels béns objecte de subministrament al
lloc convingut aniran a compte del contractista.
Si els béns no estan en estat de ser rebuts es farà constar així a l'acta de recepció i es donaran les
instruccions precises al contractista perquè subsani els defectes observats o procedeixi a un nou
subministrament de conformitat amb allò pactat.

XVII. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.
1. D'acord amb l'article 106 del TRLCSP, una vegada perfet el contracte l'òrgan de contractació podrà

introduir-hi modificacions en les prestacions que l'integren quan es doni alguna de les següents
circumstàncies:
- Increment en el subministrament de formigó inicialment previst. Aquest contracte correspon a la
modalitat de tracte successiu regulada a l'article 9.3.a. del TRLCSP, que consisteix en el lliurament d'una
pluralitat de béns de forma successiva i per un preu unitari, sense que la quantia global del contracte es
defineixi amb exactitud en el moment de celebrar-ho.
Per aquest motiu l'import de licitació no és més que una previsió aproximada del consum que serveix per a
fer front a la despesa que es generi, per a fer front a les factures que resultin de les comandes servides i
no comporta en cap cas un compromís de despesa per part de l'ajuntament.
No obstant, de conformitat amb la disposició addicional 34a del TRLCSP, el pressupost del contracte
tindrà caràcter de màxim, havent-se de tramitar la modificació corresponent si les necessitats reals fossin
superiors a les estimades inicialment.
En aquest cas la modificació vindrà motivada per la necessitat d'ampliar la previsió de despesa per fer
front al subministrament de més material (formigó).
Així, la modificació es tramitarà d'acord amb l'article 106 del TRLCSP, abans que s'esgoti el pressupost
màxim inicialment aprovat, reservant-se el crèdit necessari per a cobrir l'import de les noves necessitats.
Aquesta modificació que serà obligatòria pel contractista, com a màxim podrà arribar fins a un 10% de
l'import inicial de la licitació, IVA exclòs, més les pròrrogues, i seran aprovades per l'òrgan de contractació
previ informe del responsable del contracte.
No es consideraran modificacions els ajustos interns de reserves de crèdit quan no impliquin un augment
respecte a la previsió de consum global anual.
D'altra banda, si s'acorda la pròrroga del contracte, aquesta podrà preveure un ajust en l'import del
contracte per al següent exercici en funció de si hi ha un augment de les necessitats sobrevingudes per
part de l'ajuntament, sempre amb els límits màxims establerts al paràgraf anterior.
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-> Quan a conseqüència de les modificacions del contracte de subministrament acordades conforme a
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l'establert a l'article 219 del TRLCSP i en el títol V del llibre I,, es produeixi augment, reducció o supressió
de les unitats de béns que integren el subministrament o la substitució d'uns béns per altres, sempre que
els mateixos estiguin compresos al contracte, aquestes modificacions seran obligatòries per al
contractista, sense que tingui cap dret en cas de supressió o reducció d'unitats o classes de béns a
reclamar indemnització per les esmentades causes.
2. Qualsevol altra modificació del contracte no prevista anteriorment, només podrà operar si es justifica per la

concurrència d'alguna de les circumstàncies que, amb caràcter taxat, es preveuen a l'article 107 TRLCSP.
Aquestes modificacions no poden alterar les condicions essencials de la contractació i adjudicació del
contracte i s'han de limitar a introduir les variacions estrictament indispensables. El procediment a seguir,
en tot cas, és el previst a l'article 108 del TRLCSP, resultant obligat procedir a la formalització de la
modificació en virtut del previst a l'article 219.2 del TRLCSP.
3. El contracte també es podrà modificar quan sigui necessari realitzar subministraments addicionals que

únicament pugui portar a terme l'empresa adjudicatària, per raons econòmiques o tècniques o perquè una
nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a
l'Administració. En tot cas, el màxim global d'una modificació per aquesta causa serà del 50 per cent del
valor inicial del contracte.
En cas que s'admeti la cessió del contracte conforme a l'establert en aquest plec, aquesta es tramitarà
com a una modificació del contracte. Així mateix, si s'ha previst la revisió de preus d'acord amb aquest
plec, aquesta es tramitarà com una modificació del contracte, d'acord l'establert en aquesta mateixa
clàusula.
D'altra banda, l'eventual successió total o parcial en la persona de l'empresa contractista a causa d'una
reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, aportació o transmissió d'empresa o branca
d'activitat també es considera i es tramitarà com a una modificació del contracte.

XVIII. RÈGIM DE PENALITATS I CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DEL
CONTRACTE.
1. L'adjudicatari està obligat a complir el contracte amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en

aquest plec de clàusules i en el plec de prescripcions tècniques, i amb les que hagi proposat l'empresa
adjudicatària en la seva oferta i hagin estat acceptades per l'ajuntament.
En cas d'incompliment serà d'aplicació el contingut dels articles 212 i 213 del TRLCSP.
A) INCOMPLIMENT DE TERMINIS
Atès que una de les condicions indispensables per a la bona execució del contracte i pel correcte
funcionament del sistema de subministrament d'aquest tipus de material és el compliment dels terminis
establerts, i d'acord amb l'article 212 del TRLCSP, en cas que es produeixin dilacions de més de 15
minuts respecte del termini màxim de subministrament, l'ajuntament podrà imposar a l'empresa
adjudicatària una penalització de 30 € per cada mitja hora d'endarreriment que es deduirà de la facturació
pendent o optar per la resolució del contracte.
Aquesta dilació es comptarà a partir de cada comanda efectuada, i caldrà que quedi acreditada la
reclamació amb un correu electrònic enviat a l'empresa adjudicatària.
Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini arribin a un múltiple
del 5 per 100 del preu del contracte, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total
o parcial, han d'abonar-se al contractista, o sobre la garantia que, en el seu cas, s'hagués constituït.
B) COMPLIMENT DEFECTUÓS
Així mateix també es consideraran incompliments contractuals la substitució de material de forma
injustificada i la reiteració de lliuraments de material en condicions defectuoses. En aquest cas la
penalització es fixarà a criteri de l'ajuntament, serà proporcional a la gravetat de l'incompliment i la seva
quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte.
Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total
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En la tramitació de l'expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions en el
termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents.
Els imports de les sancions i la pèrdua de la garantia no exclou la indemnització de danys i perjudicis a
que pot tenir dret l'Ajuntament per demora en l'execució o en la resolució del contracte.
2. En relació amb les causes de resolució contractual s'estarà a l'establert als articles 223, 224 i 299 de la

Llei. La resolució s'acordarà per l'òrgan de contractació mitjançant el procediment que garanteixi
l'audiència del contractista i amb els efectes previstos l'article 225 i 300 de la Llei i 109 al 113 del
RGLCAP.
Quan el contracte es resolgui per causa imputable a l'adjudicatari, li serà incautada la garantia definitiva,
sense perjudici de la indemnització, si escau, per danys i perjudicis.
El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

XIX. SUPÒSITS DE SUBCONTRACTACIÓ, SUSPENSIÓ I CESSIÓ.
1. La subcontractació per l'adjudicatari de la realització parcial del contracte per tercers estarà subjecta al

requisits establerts en l'article 227 del TRLCSP. En tot cas, s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament
el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i
la identitat i aptitud del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d'aportar dins els 15
dies naturals següents a la seva subscripció.
El pagament a subcontractistes i subministradors s'ajustarà al que disposa l'article 228 del TRLCSP.
El règim aplicable a la cessió del contracte serà el contemplat a l'article 226 del TRLCSP.
2. En cas de produir-se una suspensió del contracte s'estarà al que disposen els articles 220 del TRLCSP i

103, del RGLCAP.

XX. PRERROGATIVES
JURISDICCIÓ.

DE

L'ADMINISTRACIÓ,

RÈGIM

DE

RECURSOS

I

L'òrgan de contractació té la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius i resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment. També podrà modificar els contractes per raons d'interès públic i acordar
la seva resolució i determinar els efectes de la mateixa, dintre dels límits i amb els requisits assenyalats al
TRLCSP.
Els acords que dicti l'òrgan de contractació, previ informe de la Secretaria General, i en l'exercici de les
prerrogatives d'interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes
seran resoltes per l'òrgan de contractació competent, els acords del qual posaran fi a la via administrativa.
Contra aquests acords es podrà interposar recurs contenciós administratiu, conforme a allò previst a la
Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que els interessats puguin interposar
recurs potestatiu de reposició d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
En els supòsits previstos a l'article 37 del TRLCSP, es podrà plantejar la interposició de la qüestió de
nul·litat contractual, en el termini de 30 dies hàbils, en els termes previstos a l'article 39 del TRLCSP.

XXI. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.
En el cas que per a l'assumpció del contracte o en el seu desenvolupament, el contractista hagués de tenir
accés a dades de caràcter personal per a una execució i gestió correcte del concepte contractat, el
contractista se sotmet expressament al compliment del que s'estableix en els articles següents sobre
seguretat de dades, secret professional, eliminació i propietat de les dades i remissió al marc legal vigent.
Seguretat de les dades:
El contractista es compromet a adoptar les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que
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garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament,
divulgació, duplicació o accés no autoritzat, tenint en compte l‘estat de la tecnologia, les dades
emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana o de mitjà físic o
natural.
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Deure de secret professional:
El contractista està obligat al secret professional respecte a les dades de caràcter personal a què tingui
accés per la seva relació comercial amb l’Ajuntament de Girona. Aquestes obligacions subsistiran també
després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer.
Propietat de les dades:
El contractista reconeix expressament que les dades de caràcter personal a les què es refereix el present
document, són d’exclusiva propietat de l’Ajuntament de Girona, per la qual cosa no podrà aplicar-les o
utilitzar-les amb una finalitat diferent a la del servei contractat, ni cedir-les a tercers, ni tan sols per a
l’execució del present contracte, en règim de subcontractació, fora dels termes pactats en l’encàrrec.
Eliminació de les dades:
El contractista s’obliga a trametre a l’Ajuntament de Girona, un cop finalitzat l’encàrrec, i en un termini no
superior a vuit dies, un document de reconeixement explícit de l’eliminació de les dades cedides en
qualsevol format i suport.
Remissió a la llei:
Sense perjudici del previst en el present document, el contractista s’obliga a respectar el que disposa la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal, en tot allò que
l’afecta per raó del seu accés a les dades caràcter personal de l’Ajuntament de Girona, i al Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

XXII. DRET SUPLETORI.
Aquest contracte té naturalesa administrativa i se sotmet al plec de clàusules jurídico-administratives i
econòmiques particulars, al plec de prescripcions tècniques i en tot allò que no estigui previst, a la
normativa següent:
1. El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes

del Sector Públic.
2. El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Decret

1098/2001, de 12 d'octubre.
3. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
4. La directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre contractació

pública, en tot allò que desplegui efecte directe.
5. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim

local de Catalunya, segons l'ordre de prelació que sigui aplicable.
6. El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
7. El plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de subministraments aprovat

definitivament pel Ple de l'Ajuntament el dia 13 d'octubre de 2009 i publicat íntegrament al BOP de Girona
núm. 213, de 6 de novembre de 2009.
8. El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30

d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
9. La normativa específica indicada al plec tècnic.
10. La resta de normes de dret administratiu i de dret privat.
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MODEL DE PROPOSICIÓ
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"Proposició per prendre part en la convocatòria de contractació per procediment obert atenent a un únic
criteri per al subministrament de formigó per la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Girona convocat per
l'Ajuntament de Girona:"

En/Na ________________________ amb domicili a __________________________________ i amb DNI
núm. _________________, expedit a _________________, amb data __________________, en nom propi (
o en representació de _______________________ com ho acredito per ______________________),
assabentat de la convocatòria per a la contractació del subministrament de formigó per la Brigada d'Obres de
l'Ajuntament de Girona conforme a les clàusules jurídico administratives i econòmiques particulars, que
accepta íntegrament, pel preu màxim total de EN LLETRES euros ( EN XIFRES€), IVA exclòs, més EN
LLETRES euros (EN XIFRES€), en concepte d'IVA, calculat al tipus ____%.
S'acompanya complimentat l'ANNEX 1 del PPT, en el qual consta: la llista de materials, amb els preus
unitaris oferts i els preus totals.
La proposició haurà d'incloure tots els requisits i documents que es contenen a la clàusula IX d'aquest plec.
Així mateix, declara responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents,
que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l'Administració, previstes als
articles 54 i següents del TRLCSP, que no es troba incurs en cap de les prohibicions per contractar previstes
a l'article 60 i següents del TRLCSP, i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
( lloc, data i signatura del licitador)
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ANNEX I
En/Na ________________________ amb domicili a ________________________ , i amb DNI número
__________________, en nom propi (o en representació de ________________________ com ho acredito
per ________________________ ), als efectes previstos a l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; així com les lleis
53/84, de 26 de desembre i 5/2006, de 10 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques i regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i d’alts càrrecs
de l’Administració, respectivament, sota la seva responsabilitat,
DECLARA
.
Que està facultat per contractar amb l’Ajuntament de Girona, tenint plena capacitat d’obrar i no trobant-se
comprès en cap de les següents circumstàncies que determinaria la nul·litat de ple dret del contracte que
pogués formalitzar:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes de terrorisme, constitució o integració
d'una organització o grup criminal, associació il·lícita, finançament il·legal de partits polítics, tracta d'éssers
humans, corrupció en els negocis, tràfic d'influències, suborn, prevaricació, fraus, negociacions i activitats
prohibides als funcionaris, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets
dels treballadors, malversació, blanqueig de capitals, delictes relatius a l'ordenació del territori i de
l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric o del medi ambient, o a una pena d'inhabilitació especial per a
l'exercici de la professió, ofici, indústria o comerç.
b) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria professional, de falsejament de
la competència, d'integració laboral i d'igualtat d'oportunitats i no discriminació de les persones amb
discapacitat, o d'estrangeria, de conformitat amb l'establert en la normativa vigent; per infracció molt greu en
matèria mediambiental, d'acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2008, d'1 de gener, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes; la Llei 22/1988, de 28 de juliol,
de costes; la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres; la
Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos; la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus; el Text
refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i la Llei 16/2002, d'1 de
juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; o per infracció molt greu en matèria laboral o social,
d'acord amb el que disposa el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, així com per la infracció greu prevista en l'article 22.2 del mateix.
c) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents en qualsevol
procediment, trobar-se declarades en concurs, a excepció que en aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni,
estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de
juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del
concurs.
d) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en els termes que es determinin reglamentàriament; o en el cas d'empreses de 50 o
més treballadors, no complir el requisit de que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors
amb discapacitat, de conformitat amb l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel
que s'aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, en les condicions qu es determinin reglamentàriament.
e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l’article 146.1.c) o en
facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència, o haver incomplert, per una causa que li
sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació que correspongui en matèria de classificació i la
relativa als registres de licitadors i empreses classificades.
f) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut d'una sanció administrativa, d'acord amb
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el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
g) Que la persona física o els administradors de la persona jurídica estiguin incursos en algun dels supòsits
de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de l’Administració General de l’Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que
regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que s’hi estableixen.
La prohibició inclou les persones jurídiques en el capital de les quals participin, en els termes i quanties
establertes a la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs de qualsevol Administració pública, així
com els càrrecs electes al servei d’aquestes. La prohibició també s’estén, en els dos casos, als cònjuges,
persones vinculades amb una relació anàloga de convivència afectiva, ascendents i descendents, així com a
parents en segon grau per consanguinitat o afinitat, quan es produeixi conflicte d'interessos amb el titular de
l'òrgan de contractació o els titulars dels òrgans en els que s'hagués delegat la facultat per contractar o els
que exerceixin la substitució del primer.
h) Haver contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
l’incompliment a què es refereix l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, pel fet d’haver
passat a prestar serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb les competències
del càrrec ocupat durant els dos anys següents a la data de cessament en el càrrec. La prohibició de
contractar es manté durant el temps que continuï dins l’organització de l’empresa la persona contractada
amb el límit màxim de dos anys a comptar del cessament com a alt càrrec. La prohibició es mantindrà durant
el temps que romangui dintre l'organització de l'empresa la persona contractada amb el límit màxim de dos
anys a comptar des del cessament com a alt càrrec.
i) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d'adjudicació, o haver
impossibilitat l'adjudicació del contracte a favor seu pel fet de no complir el que estableix l'article 151.2 dins el
termini assenyalat i hi hagi hagut dol, culpa o negligència.
j) Haver deixat de formalitzar un contracte, que ha estat adjudicat al seu favor en els termes previstos a
l'article 156.3 per causa imputable a l'adjudicatari.
k) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les condicions especials
d'execució del contracte, establertes d'acord amb el que assenyala l'article 118, quan l'incompliment hagi
estat definit en els plecs o en el contracte com a infracció greu i hi hagi dol, culpa o negligència en
l'empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i
perjudicis.
l) Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol
contracte subscrit amb una Administració pública.
Així mateix, declara que l’esmentada empresa es troba al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així com no tenir deutes de
naturalesa tributària en període executiu de pagament amb l’Ajuntament de Girona.
Data i signatura del licitador.
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CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 3061821 BF3UB-RCP75-BG2BR 3E13CD1606D7C5356C6DCC7C9B7AFD9E894AB91F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

ANNEX 2

NOM i COGNOMS:
EN REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA (NOM O RAÓ SOCIAL):
CIF:
EN QUALITAT DE:

NIF/NIE:

COMPAREIX
Davant el Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Girona i coneixent el Plec de clàusules
administratives particulars reguladores de la contractació, de conformitat amb el previst a l'article 146.4 del
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP), en la seva redacció donada per la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització,
DECLARA
Sota la seva responsabilitat:
- Que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.
- Que en relació amb l'expedient ________________________________ compleix amb els requisits de
solvència o classificació exigits en el plec de clàusules administratives particulars.
- Que es compromet a acreditar documentalment, davant l'Òrgan de Contractació, en el cas de ser requerit,
tots i cadascun dels extrems requerits per la Llei (art. 146.1 TRLCSP) i el plec, amb anterioritat a
l'adjudicació i en el termini conferit a l'efecte.
I perquè així consti i tingui efectes davant l'Òrgan de contractació de l'Ajuntament de Girona, en compliment
del que disposa l'art. 146.4 del TRLCSP, signa la present.
(Ciutat), _____ de _________________ de _____
SEGELL DE L'EMPRESA I SIGNATURA AUTORITZADA

Nota:
- Aquesta declaració no substitueix qualsevol altre document preceptiu no contemplat a l'art. 146.1 del
TRLCSP.
- Aquesta declaració es fa en virtut de l'establert a l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent coneixedors del mateix.
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