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CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
L’objecte del contracte és la contractació de les obres consistents en l’adquisició i
instal·lació de diverses plaques fotovoltaiques per autoconsum a les instal·lacions de
l’EIX per la reducció del consum energètic que, conjuntament amb l’aposta de
generació mitjançant recurs renovable, permet millorar l’autosuficiència energètica de
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADORES DEL CONTRACTE D’OBRES CONSISTENT EN
EL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I LEGALITZACIÓ D’UNA
INSTAL·LACIÓ
SOLAR
FOTOVOLTAICA
EN
RÈGIM
D’AUTOCONSUM AL COMPLEX ESPORTIU L’EIX DE NAVÀS.

la instal·lació.
La codificació del contracte és CPV 45315300-1.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb el
que s’estableix a l’article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d'adjudicació estan acreditats a l'expedient de
contractació.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte de referència serà el procediment obert, en els
casos enumerats en els articles 157 i següents del text refós de la Llei de contractes
del sector públic, amb les limitacions establertes en l’article 161 del mateix text.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’han d’atendre diversos criteris directament vinculats a l’objecte del
contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i amb la
clàusula desena d’aquest Plec.
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en aquest
plec.

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil del Contractant
Pel que fa a la publicitat de la convocatòria de licitació, segons l’article 8 lletra a) del
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, en els contractes d’obres d’import igual o inferior a 200.000 euros, l’anunci de
licitació només es publicarà al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Navàs. al qual es
podrà accedir segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent:
www.navas.cat / seu electrònica / perfil del contractant.
CLÀUSULA QUARTA. Pressupost de licitació
El pressupost de licitació ascendeix a la quantia de seixanta-quatre mil tres-cents
quaranta-dos euros amb noranta tres cèntims (64.342,93 euros) IVA exclòs.
D’altra banda, el pressupost del contracte inclou la quantitat anterior més el 21% d'IVA
de tretze mil cinc-cents dotze euros amb dos cèntims (13.512,02 euros), suposant un
total de setanta-set mil vuit-cents cinquanta-quatre euros amb noranta-cinc cèntims
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L’òrgan de contractació té facultat per a adjudicar el corresponent contracte i, en
conseqüència, ostenta les prerrogatives d’interpretar-lo, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva
resolució i determinar els efectes d’aquesta, amb subjecció a la normativa aplicable.
Els acords que referent a això dicti seran executius, sense perjudici del dret del
contractista a la seva impugnació davant la Jurisdicció competent.

(77.854,95 euros).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-ne cap prova d'insuficiència.
L'import s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2017.009.342.22799 del
vigent pressupost municipal, existint crèdit suficient fins l'import aprovat per
l'Ajuntament, quedant acreditada la disponibilitat de les següents aportacions que
permeten finançar el contracte, en els termes de l'article 109.5 del TRLCSP.
CLÀUSULA CINQUENA. Termini d'execució
El termini d’instal·lació de l’esmentat subministrament serà de tres mesos a comptar
des de la comunicació de l’adjudicació del contracte.
El termini podrà ser perllongat quan causes justificades impedeixin, a judici de
l’Ajuntament de Navàs, complir el seu objecte dins el termini inicialment previst.
CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions
per contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà:

b. Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la
Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació
de l’Estat on estiguin 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.
c. Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit
territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa.
2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de les
prohibicions de contractar de l’article 60 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà
realitzar-se:
a. Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan
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a. Dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant l’escriptura o
document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què constin les normes
per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el Registre
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït
per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari
públic o organisme professional qualificat.
b. Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat
estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, podrà també substituir-se per una
declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.
3. La solvència de l’empresari:
3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se per un o
diversos dels mitjans següents:
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials
podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat
degudament legalitzats.
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis
en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del 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 d’aquest volum de
negocis.
Si, per alguna raó justificada, l’empresari no està en condicions de presentar les
referències sol·licitades, se l’autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i
financera mitjançant qualsevol altre document que es consideri apropiat per l’òrgan de
contractació.

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els darrers cinc anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o
treballs prestats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; en el seu cas, aquests certificats
seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en la
empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de
qualitat.
c) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de
l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.
d) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu
personal directiu durant els tres últims anys, juntament amb la documentació
justificativa corresponent.
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3.2. En els contractes de serveis la solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà per
un o diversos dels mitjans següents:

e) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per
l’execució dels treballs o prestacions, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent.
f) Indicació de la part del contracte que l’empresari tingui eventualment el propòsit de
subcontractar.
CLÀUSULA SETENA. Tramitació de l'expedient
La contractació objecte del present plec, es tramitarà de forma ordinària i no està
subjecte a regulació harmonitzada.
CLÀUSULA VUITENA. Presentació de proposicions i documentació administrativa
Les proposicions per prendre part en aquesta contractació es presentaran a
l’Ajuntament de Navàs, situat a la Plaça de l'Ajuntament núm. 8 de Navàs (08670), en
horari d’atenció al públic, dins del termini de quinze dies naturals, a comptar del dia
següent al de publicació de la remissió de l’anunci de licitació, el qual es trobarà en el
Perfil del contractant, al Butlletí Oficial de la Província, tal com estableixen els articles
53.1 i 159.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
Les proposicions es poden presentar, per correu, per telefax o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels indrets establerts en l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

L’acreditació de la recepció de l’esmentat tèlex, fax o correu electrònic s’efectuarà
mitjançant diligència estesa pel Secretari municipal. Sense la concurrència d’ambdós
requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb
posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l’anunci de licitació. En
tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la
documentació, aquesta no serà admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més, els
requisits establerts en la disposició addicional 16ª del text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, sense perjudici d’allò que
estableixen els articles 147 i 148 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Tampoc no podrà
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o
consta en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes subscrites per aquest.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicional i incondicionada per
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Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari/a ha de justificar la data
d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació
la remissió de l’oferta mitjançant fax o correu electrònic en el mateix dia, consignant-se
el número de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador.

l’empresari de les clàusules d’aquest Plec, de la documentació tècnica, i de la
normativa contractual.
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en dos sobres tancats,
signats pel licitador i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en què hi
constarà la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per licitar al contracte
d’obres de subministrament, muntatge i instal·lació de plaques fotovoltàiques al
complex esportiu L’EIX». La denominació dels sobres és la següent:
— Sobre «A»: Documentació administrativa.
— Sobre «B»: Proposició econòmica i documentació quantificable de forma
automàtica.
Els documents inclosos en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades,
d’acord amb la legislació en vigor.
A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació
numerada dels mateixos:
1.
2. SOBRE «A»
3. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari.
b) Documents que acrediten la representació.

c) Declaració responsable de no concórrer en una prohibició per contractar de
les recollides en l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Aquesta declaració inclourà la manifestació d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents, sense perjudici de que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de
presentar, abans de l’adjudicació, per l’empresari a favor del qual se n’hagi d’efectuar.
d) Els que acrediten la classificació de l’empresa, si escau, o justifiquen els
requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Si l’empresa es troba pendent de classificació, s’ha d’aportar el document acreditatiu
d’haver-ne presentat la corresponent sol·licitud, i cal justificar el fet d’estar en
possessió de la classificació exigida en el termini previst en les normes de
desenvolupament de la normativa de contractació per a l’esmena de defectes o
omissions en la documentació.
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— Els que compareguin o signin ofertes en nom d’un altre, presentaran còpia notarial
del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació.
— Si el licitador és persona jurídica, aquest poder ha de constar inscrit en el Registre
Mercantil, quan sigui exigible legalment.
— Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha
d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu
document nacional d’identitat.

e) Una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions.
f) Les empreses estrangeres presentaran declaració de submissió a la
Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
aquelles incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitant.
SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA
a) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al model següent:
4.
«En/Na _________________________, amb domicili a efectes de notificacions
a _____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en
representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________,
assabentat de l’expedient per a la contractació de les obres consistents en «el
subministrament, instal·lació i legalització de plaques fotovoltaiques al complex
esportiu L’EIX» mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, anunciat en remissió en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data _______, i en el Perfil de contractant, faig
constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament,
participo en la licitació i em comprometo a portar a terme l’objecte del contracte per
l’import de/d’ ____________ euros i ___________ euros corresponents a l’Impost
sobre el Valor Afegit.
____________, ___ de/d’ ________ de 20__.
Signatura del licitador,

b) Memòria tècnica i altres documents relatius als criteris de valoració, diferents
del preu, que s’han de quantificar de forma automàtica.
CLÀUSULA NOVENA. Garantia provisional
No s'exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l'article 103 del TRLCSP.
CLÀUSULA DESENA. Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
a) Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %
a.1) Preu.
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Signatura: _________________».

Es valorarà la millora en el preu de contracte, indicat en l’apartat anterior, obtenint un
màxim de 70 punts.
Per a la valoració d’aquesta millora, l’oferta més avantatjosa obtindrà la puntuació
màxima, mentre que la menys favorable obtindrà un total de 0 punts per aquest
concepte. La resta d’ofertes es puntuaran de forma proporcional entre aquestes dues.
a.2) Implantació d’un punt de recàrrega de vehicle elèctric



Grau de protecció anti vandàlica IK10



Grau de protecció ambiental IP54



Condicions de funcionament -30ºC – 65 ºC



Nombre preses de corrent = 2



Tipus de connectors: 2 x Tipus II (Mennekes). 400 V / 22 kW



(en cas que hi hagi dos vehicles carregant simultàniament hi haurà un
repartiment de potència)
Intensitat màxima = 32 A



Potència màxima = 22 kW



Proteccions elèctriques: limitació de corrent de càrrega, diferencial i detecció de
desconnexió del vehicle.

A més a més:
 Permetrà la recàrrega simultània de dos vehicles elèctrics en mode 3 segons la
normativa IEC 61851.



Identificació de l’usuari mitjançant una targeta RFID o un QRcode i l’accés a un
formulari web.



Indicació de l’estat de càrrega de forma diferenciada entre els dos punts de
càrrega, indicant si l’equip està en estat correcte a l’espera d’usuari, càrrega en
curs, mode d’espera d’inserció o extracció de l’endoll, càrrega finalitzada o no
iniciada per falta de consum i punt de recàrrega en error.



Mesura de potència i energia



Display LCD



Control i configuració local o remota



Compatible amb protocol OCPP
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Es valorarà com a millora de contracte el subministrament d’un punt de recàrrega de
vehicle elèctric. Es puntuarà amb 20 punts aquelles propostes que incorporin aquest
punt de recàrrega i amb 0 punts les que no l’incorporin.
Aquesta millora només contempla el subministrament d’aquest equip, no el seu
muntatge ni posta en marxa.
Pel què fa a les característiques del punt a aportar, haurà de ser una central de
càrrega semiràpida per a vehicles elèctrics.
La central tindrà els següents característiques tècniques mínimes:
 Alimentació trifàssica (3P+N+T)



Garantia mínima 2 anys

a.3) Increment en el període de garantia dels equips
Es valorarà com a millora de contracte la millora de garantia respecte a la garantia
mínima exigida en aquests plecs de condicions tècniques.
Es valorarà amb 2 punts cada any de garantia ofert de forma addicional, fins a un
màxim de 10 punts (5 anys addicionals)

CLÀUSULA ONZENA. Mesa de contractació
La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 10 de la Disposició
Addicional Segona del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estarà presidida per un membre de
la Corporació o un funcionari d’aquesta i actuarà com a vocal el secretari o, en el seu
cas, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic de la
Corporació i l'interventor, així com altres que es designin per l'òrgan de contractació
entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o
membre electes de la mateixa, sense que el seu número, en total, sigui inferior a tres.
Actuarà com a secretari/ària un funcionar/ària de la Corporació.
Conformen la Mesa de Contractació els membres següents:

CLÀUSULA DOTZENA. Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, ostenta les prerrogatives següents:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.
CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de les Proposicions
La Mesa de Contractació es constituirà el cinquè dia hàbil després de la finalització del
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— En Jaume Casals Cio, alcalde - president, que actuarà com a President de la
Mesa.
— En Josep Casafont Cendra, tinent d'alcalde delegat – Àrea d'Urbanisme.
Vocal
— Gemma Cucurella Pinilla, enginyera del Consell Comarcal. Vocal.
— N'Alfred Riera i Maristany, arquitecte tècnic municipal. Vocal.
— En Joan Miquel Roig Mestre, secretari – interventor. Vocal.
— Na Maria Dolors Solà i Martín, tècnica d’administració general, que actuarà
com a secretària de la Mesa.

termini de presentació de les proposicions, a les 13,00 hores, es procedirà a l’obertura
dels Sobres «A» i es qualificarà la documentació administrativa continguda en aquest.
La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies
perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la
documentació presentada.
Posteriorment, procedirà a l’obertura i examen dels sobres «B»; que conté els criteris
la ponderació dels quals depenen d’un judici de valor.
Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes
tècnics que consideri convenients, per a la valoració d’aquests d’acords als criteris i a
les ponderacions establertes en aquest Plec.
D’acord amb l’article 8 del decret-llei 3/2016, es podran unificar les reunions de la
mesa de contractació en un sol acte, amb una fase prèvia interna i una altra fase
posterior de caràcter públic.
CLÀUSULA CATORZENA. Classificació de les ofertes i proposta d'adjudicació
Reunida novament la Mesa de Contractació, proposarà al licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa.
1. L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades
i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, i requerirà el licitador que
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu
dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti:

Els certificats corresponents poden ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, excepte que s’estableixi una altra cosa en aquests plecs.
b) Documentació justificativa d’haver constituït una garantia definitiva equivalent a un
5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat, les
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que
hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar una declaració responsable en que es
manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat no han experimentat
variació.
2. Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a demanar la mateixa
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les
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a) La documentació acreditativa de la capacitat i solvència relacionada en la
declaració responsable, en el sentit que presenti la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa
l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

ofertes.
3. Una vegada el licitador hagi presentat la documentació esmentada en la clàusula
anterior, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte, en un termini màxim de un mes a
comptar des de l’endemà de la finalització del termini de presentació d’ofertes.
4. Aquesta adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà en el perfil del contractant.
CLÀUSULA QUINZENA. Garantia definitiva
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa acreditarà la
constitució de la garantia del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el
Valor Afegit.
Aquesta garantia es podrà presentar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els valors
d’immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o
en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d’Economia i Hisenda, o en
les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats
locals contractants davant les quals hagin de sortir efectes, en la forma i amb les
condicions que les normes de desenvolupament del TRLCSP estableixin.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixen les normes de
desenvolupament del TRLCSP, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives
de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats
per operar a Espanya, que es dipositarà en els establiments assenyalats en la lletra a)
anterior.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del
termini de garantia i el compliment satisfactori del contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 del text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
CLÀUSULA SETZENA. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles la proposició
econòmica de les quals s'incloguin en els supòsits previstos a l'article 85 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de contractes de
les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no s'oposi a l'article 152.2 del
TRLCSP.
CLÀUSULA DISSETENA. Adjudicació del contracte
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c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en la branca. El certificat de l’assegurança s’ha
de lliurar en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en
els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà
simultàniament en el perfil de contractant.
La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al licitador
exclòs o al candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió
d’adjudicació. En particular expressarà els extrems següents:
1)
En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de
les raons per les quals s’ha desestimat la seva candidatura.
2)
Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació,
també en forma resumida, les raons per les quals no s’ha admès la
seva oferta.
3)
En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i
avantatges de la proposició de l’adjudicatari determinants per
seleccionar l’oferta d’aquest amb preferència a la de la resta dels
licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.
4)
En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini
en què cal procedir a la seva formalització.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la
seva recepció per part del destinatari. En particular, es farà de forma electrònica
seguint allò establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú.

En tractar-se d'un contracte no susceptible de recursos especials, la seva formalització
s'efectuarà en document administratiu en el termini màxim d'un mes a comptar des de
la data de la notificació de l’apertura de proposicions; aquest document constituirà títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a
càrrec seu les despeses corresponents.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, no pugui formalitzar el contracte
dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia
definitiva de l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagi exigit.
En el supòsit que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses, aquesta haurà
d'estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
CLÀUSULA DINOVENA. Drets i obligacions de l’adjudicatari
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte,
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CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del contracte

són obligacions específiques del contractista les següents:
— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2 del text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre).
— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227 del
Text refós de la mateixa normativa legal, per als supòsits de subcontractació.
— L’Administració té la facultat d’inspeccionar i de ser informada del procés de
fabricació o elaboració del producte que hagi de ser lliurat com a conseqüència del
contracte, i pot ordenar o realitzar per si mateixa anàlisis, assajos i proves dels
materials que s’hagin de fer servir, establir sistemes de control de qualitat i dictar totes
les disposicions que consideri oportunes per a l’estricte compliment del que s’hagi
acordat.
— El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva d'homes i dones, fiscal, de protecció de
dades de caràcter personal i en matèria mediambiental.
— L’adjudicatari no té dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l’Administració, excepte que
aquesta concorri en mora en rebre’ls.
— Despeses exigibles al contractista. Són a càrrec del contractista, les despeses i
impostos de l’anunci o anuncis d’adjudicació fins al límit màxim de 1.000 euros de la
formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin d’aplicació, segons
les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

El contractista només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament i de conformitat
amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Subcontractació
El contractista només podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins
al 60% del import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a
l’Ajuntament del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats
a l’article 227 del TRLCSP així com les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. En tot cas els licitadors
hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tenen previst subcontractar i
el nom o perfil professional (definit per referència a les condicions de solvència
professional o tècnica) dels subcontractistes.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
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CLÀUSULA VINTENA. Cessió del contracte

confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Assegurances
El contractista s'obliga a disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil,
per un import mínim de 150.000 €.
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Dades de caràcter personal

En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l'òrgan competent de l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter
personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l'activitat o servei prestat.
CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Execució del contracte
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
realització d’aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució
successiva.
La constitució en mora del contractista no precisa intimació prèvia per part de
l’Administració.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Modificació del contracte
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El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21
de desembre.

Per a la modificació del contracte s'estarà a allò que disposa l’article 105 del text refós
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, sense perjudici dels supòsits previstos en aquesta normativa per als
casos de successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de
preus i pròrroga del termini d’execució.
Els contractes del sector públic només poden modificar-se en els casos i amb els límits
establerts en l’article 107 del mateix text legal.
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA Factures
De conformitat amb la Disposició Addicional trenta-tresena del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura que
s'hagi expedit pel subministrament entregat davant el registre administratiu
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui
correspongui al tramitació d’aquesta.
De conformitat amb la legislació vigent, s'hauran d'expedir la/les factura/es en format
electrònic.
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 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, els extrems previstos en l’apartat
segon de la Disposició Addicional trenta-tresena esmentada.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Penalitats per incompliment
— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de
0,50 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incomplert l’execució
parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar,
indistintament, per resoldre’l o per la imposició de les penalitats establertes
anteriorment.
— Quan el contractista hagi incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de
mitjans personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats en la
proporció al 10% del pressupost del contracte.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte si s’ha designat, que serà immediatament executiu, i es
faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau,
s’hagi constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.
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— Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu
del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre’l o acordar la
continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.

CLÀUSULA TRENTENA. Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 223 i 308 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s’acordarà per
l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista.
També seran causes de resolució del contracte:
• El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o
als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l'Ajuntament
puguin derivar-se perjudicis per al interès públic.
• L'incompliment greu de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò
que disposa la clàusula sobre penalitzacions.
• La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el
Treball dins del termini establert en la clàusula I.2.9 d’aquest Plec; així com la
no realització de les esmenes que, per raó de defectes o omissions se li facin
avinents dins del termini que estableix la mateixa clàusula.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l’Administració, en el que excedeixi l’import de la garantia.

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per allò que s’estableix en el present Plec i, per allò que no es preveu
en aquest, seran d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. En tot allò que no
s’oposi al Text refós de la Llei de contractes del sector públic i sigui vigent amb
l’entrada en vigor del RD 817/2009; supletòriament s’aplicaran les normes de dret
administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que suscitin entre les parts en aquest contracte de conformitat amb allò
que disposa l’article 21.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Navàs, signat digitalment al marge
L’alcalde - president
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CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Règim jurídic del contracte

