PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MESURES PER A
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CAPÍTOL 1.- DADES GENÈRIQUES
1.1.- Objecte del contracte
L’objecte d’aquest plec és la contractació promoguda per l'Ajuntament de Torrelles de
Foix del subministrament i instal·lació de mesures per a millorar l’eficiència energètica
de I ‘enllumenat públic municipal de Torrelles de Foix, en concret al camp de futbol
municipal i a la Urbanització Can Coral.
Aquesta millora de l’eficiència s’aconseguirà mitjançant la substitució de les lluminàries
actuals per lluminàries de sistemes LED, obtenint l’estalvi energètic corresponent, la
disminució de l’emissió de diòxid de carboni i la reducció de la contaminació lumínica.
La descripció de les obres a realitzar consten en el corresponent projecte tècnic aprovat,
el qual s'incorporarà al contracte com a contingut obligatori, i que l’Adjudicatari haurà de
seguir juntament amb les indicacions del tècnic director de les obres.
El contracte considerarà compresos tots els treballs i materials complementaris precisos
per a realitzar aquestes obres, d'acord amb la documentació tècnica, fins i tot en el
supòsit de no haver-los especificat si la pràctica de la bona construcció exigeix la seva
realització.
En tot allò que sigui possible i tenint en compte que els punts de llum on s’actuarà son
existents, la instal·lació d'enllumenat acomplirà tots els reglaments i normes en vigor i,
especialment, el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves
instruccions tècniques complementàries, el Decret 190/2015, de 25 d'agost, pel que
s’aprova el desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn així com el Reglament Electrotècnic per
a Baixa Tensió vigent amb les seves instruccions tècniques complementàries.
El contractista estarà obligat a dur a terme sota les directrius que fixa el Plec de
prescripcions tècniques particulars, el subministrament i instal·lació dels materials de I
‘enllumenat en l’àmbit del terme municipal de Torrelles de Foix, actuació que es dura a
terme al Camp de futbol municipal i la Urbanització Can Coral.
D'acord amb allò que disposa l’article 99.3 de la Llei 9/2017 (LCSP), de contractes del
sector públic, la contractació es desenvoluparà mitjançant 2 lots diferents, ja que el seu
objecte ho admet, descrits de la següent manera:
LOT 1: ACTUACIÓ 1: CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
LOT 2: ACTUACIÓ 2: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 1era Fase)
LOT 3: ACTUACIÓ 3: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 2ona Fase)
Els licitadors poden presentar oferta als tres lots i poden resultar adjudicataris dels tres
lots si les seves ofertes fossin les que obtinguessin major puntuació d'acord amb els
criteris de valoració.
El Codi CPV que correspon és: 45316100-6 Instal·lació d'equipament d'enllumenat
exterior.
Integren el contracte, el present Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de
prescripcions tècniques particulars i el projecte corresponent degudament aprovat. En
cas que existeixi contradicció entre el contingut del projecte o de les clàusules tècniques
i el d'aquest plec de clàusules administratives particulars, prevaldrà el contingut d'aquest
darrer. El contracte s’executarà amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars.

1.2.- Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, dels criteris d'adjudicació i la resta de requeriments recollits
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP)
estan acreditats a l’expedient.
1.3.- Pressupost de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 178.829,27 €
(IVA inclòs), desglossat en els conceptes següents:
Import pressupost net:
147.792,79 €
IVA:
31.036,48 €
Total pressupost:
178.829,27 €
A continuació es detalla el pressupost de cada lot:
LOT 1: ACTUACIO 1: CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 44.475,63 €
(lVA inclòs) vint-i-vuit mil cent noranta-nou euros, desglossat en els conceptes següents:
Import pressupost net:
Import pressupost net
21% IVA
Pressupost base de licitació LOT 1

36.756,72 €
36.756,72 €
7.718,91 €
44.475,63 €

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant I'IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l’article 100 i concordants de la LCSP.
Si en el decurs de l’execució del contracte fos necessària un augment d'unitats de les
assenyalades en el projecte, s’aplicarà al preu unitari màxim indicat per a cadascun dels
elements a subministrar en el projecte tècnic aprovat, el percentatge de baixa de l’oferta
presentada al pressupost base de licitació.

LOT 2: ACTUACIÓ 2: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 1era Fase)
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 69.832,03 €
(IVA inclòs), desglossat en els conceptes següents:
Import pressupost net:
Import pressupost net
21% IVA
Pressupost base de licitació LOT 2

57.712,42 €
57.712,42 €
12.119,61 €
69.832,03 €

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant I'IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent- se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l'article 100 i concordants de la LCSP.
Si en el decurs de l’execució del contracte fos necessària un augment d'unitats de les
assenyalades en el projecte, s’aplicarà al preu unitari màxim indicat per a cadascun dels
elements a subministrar en el projecte tècnic aprovat, el percentatge de baixa de l’oferta
presentada al pressupost base de licitació.
LOT 3: ACTUACIÓ 3: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 2ona Fase)
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 64.521,61 €
(IVA inclòs), desglossat en els conceptes següents:
Import pressupost net:
Import pressupost net
21% IVA
Pressupost base de licitació LOT 2

53.323,64 €
53.323,64 €
11.197,97 €
64.521,61 €

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant I'IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent- se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l'article 100 i concordants de la LCSP.
Si en el decurs de l’execució del contracte fos necessària un augment d'unitats de les
assenyalades en el projecte, s’aplicarà al preu unitari màxim indicat per a cadascun dels
elements a subministrar en el projecte tècnic aprovat, el percentatge de baixa de l’oferta
presentada al pressupost base de licitació.
1.4.- Aplicacions pressupostaries
La despesa derivada d'aquesta contractació, de 178.829,27 euros, IVA inclòs, es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1650.61900 del Pressupost de l'exercici
2021 d'aquest Ajuntament , segons es desglossament per lots:
ACTUACIÓ 1. CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

Aplicació pressupostària
Import ( IVA inclòs)

1650.61900
44.475,63 €

ACTUACIÓ 2. URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 1era Fase)
Aplicació pressupostària
1650.61900
Import ( IVA inclòs)
69.832,03 €
ACTUACIÓ 3. URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 2ona Fase)
Aplicació pressupostària
1650.61900
Import ( IVA inclòs)
64.521,61 €
1.5.- Termini d’execució
Quant al termini d’execució:
1.5.1.- ACTUACIÓ 1: CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
DOS MESOS, a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació del
replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut dels treballs
elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data
de l’esmentada notificació. Tot això sens perjudici que, en el cas de formalitzar-se una
acta d'inici d'obres, la durada del contracte comenci a comptar a partir de la seva
signatura.
L'acta de comprovació del replanteig s'ha d'estendre en el termini màxim de quinze dies,
a comptar des de la formalització del contracte, menys els casos de supòsits
excepcionals i justificats.
1.5.2.- ACTUACIÓ 2: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 1era Fase)
DOS MESOS, a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació del
replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut dels treballs
elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data
de l’esmentada notificació. Tot això sens perjudici que, en el cas de formalitzar-se una
acta d'inici d'obres, la durada del contracte comenci a comptar a partir de la seva
signatura.
L'acta de comprovació del replanteig s'ha d'estendre en el termini màxim de quinze dies,
a comptar des de la formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals i
justificats.
1.5.3.- ACTUACIÓ 3: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 2ona Fase)
DOS MESOS, a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació del
replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut dels treballs
elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data
de l’esmentada notificació. Tot això sens perjudici que, en el cas de formalitzar-se una
acta d'inici d'obres, la durada del contracte comenci a comptar a partir de la seva
signatura.

L'acta de comprovació del replanteig s'ha d'estendre en el termini màxim de quinze dies,
a comptar des de la formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals i
justificats.
Quant a la prorroga: El contracte no serà prorrogable.
Si un licitador resultés ser I ‘adjudicatari dels tres lots, el termini d'execució total del
contracte s'establiria per TRES MESOS, En el supòsit que el licitador hagués ofert
proposta de reducció de termini d'execució, d'acord amb els criteris de valoració que es
preveuen a les clàusules 1.11.1.b) i 1.11.2.b), relatives als criteris de valoració, el termini
total i parcial d’execució dels tres Lots s'ajustaria al que esdevingués per la millora
proposada i valorada.
1.6.- Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 147.792,79 euros (cent quaranta set mil set-cents noranta-dos amb
setanta nou cèntims d’euro), sense incloure l’Impost del Valor Afegit.
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent (IVA EXCLÒS):
-Pressupost base de licitació, IVA exclòs:
Pressupost licitació
Import modificació
147.792,79 €
0,00 €

Total valor estimat del contracte
147.792,79 €

-LOT 1: ACTUACIÓ 1, CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
Pressupost licitació
Import modificació
Total valor estimat del contracte
36.756,72 €
0,00 €
36.756,72 €
-LOT 2: ACTUACIÓ 2: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 1era Fase)
Pressupost licitació
Import modificació
Total valor estimat del contracte
57.712,42 €
0,00 €
57.712,42 €
-LOT 3: ACTUACIÓ 3: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 2ona Fase)
Pressupost licitació
Import modificació
Total valor estimat del contracte
53.323,64 €
0,00 €
53.323,64 €
1.7.- Tramitació, procediment, forma d'adjudicació i naturalesa
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no esta subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació
mitjançant l’aplicació de més d'un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els
articles 145, 146,156 A 159 de la LCSP.
Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte mixt de
subministrament i obra, ja que conté prestacions corresponents a ambdós tipus de
contractes, s'atén al caràcter de la prestació principal, el subministrament, i les normes
que s'observaran per a la seva preparació adjudicació seran les previstes a l’article 18

de la LCSP i pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, ve determinat d'acord
amb el disposat a l’article 122.2 de la LCSP.
1.8.- Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s'ha d'accedir al Perfil
de contractant de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, a través de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=sea
rchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=14543284).
També es podrà accedir per mitja de la Web municipal ( https://torrellesdefoix.cat/).
1.9.- Presentació de proposicions
El termini per a presentar proposicions serà de 20 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament
de Torrelles de Foix, accessible a través de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=sear
chCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=14543284.
També es podrà accedir per mitja de la Web municipal ( https://torrellesdefoix.cat/).
Les proposicions es presentaran en la forma i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de Catalunya.
Les instruccions d'ús de l’eina digital per a presentar ofertes les trobareu a la següent
adreça electrònica:
https:/Icontractaciopublica.gencat.cat/ecofin
sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set·locale-ca ES.
L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre en els termes
següents:
SOBRE ÚNIC DIGITAL PER A CADA LOT
Contindrà la documentació següent:
LOT 1: ACTUACIÓ 1: CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (sobre únic)
-Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l'Administració, d'acord amb el model que consta com a Annex I del
present Plec. En el seu cas, si l’empresa esta inscrita al Registre Electrònic d'Empreses
Licitadores, la declaració responsable d'acord amb el model que consta a l’Annex II del
present Plec.
-Declaració de compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb
discapacitat, d'acord amb el model que consta com a Annex III del present Plec.

-Sol·licitud de constitució de la garantia definitiva per la via de retenció en el preu d'acord
amb el model que consta com a Annex IV del present Plec.
-Descripcions i fotografies dels productes a subministrar, assenyalades a la clàusula
1.10.1.b.3. del present plec, relativa a la solvència tècnica i conforme el mitja
d'acreditació que s'hi determina.
-La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d'ajustar-se al model que consta
com a Annex V del present Plec. En cas de divergència entre l’oferta econòmica
expressada en lletres i l’expressada en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres. No
seran admeses les proposicions econòmiques que continguin omissions, errors,
contradiccions o esmenes que dificultin o impedeixin conèixer amb exactitud quina és
l’oferta econòmica del licitador. La resolució de la Mesa rebutjant la proposició haurà de
ser suficientment motivada. Tampoc seran admeses les proposicions que superin el
pressupost base de licitació, IVA exclòs. Les proposicions presentades per una UTE han
de ser signades pels representants de totes les empreses que la composen.
-La millora del termini d'execució, subscrita d'acord amb el model que consta com a
Annex VI del present Plec. A aquest document, amb elements quantificables de forma
automàtica, li serà exigible idèntica claredat i exactitud en les xifres o dades
consignades.
-Increment del termini de garantia de les lluminàries, respecte el mínim previst a la
clàusula 1.28, subscrita d'acord amb el model que consta com a Annex VII del present
Plec. A aquest document, amb elements quantificables de forma automàtica, li serà
exigible idèntica claredat i exactitud en les xifres o dades consignades.
LOT 2: ACTUACIO 2: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 1era fase) (sobre únic)
-Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l'Administració, d'acord amb el model que consta com a Annex I del
present Plec. En el seu cas, si l’empresa esta inscrita al Registre Electrònic d'Empreses
Licitadores, la declaració responsable d'acord amb el model que consta a l’Annex II del
present Plec.
-Declaració de compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb
discapacitat, d'acord amb el model que consta com a Annex III del present Plec.
-Sol·licitud de constitució de la garantia definitiva per la via de retenció en el preu d'acord
amb el model que consta com a Annex IV del present Plec.
-Descripcions i fotografies dels productes a subministrar, assenyalades a la clàusula
1.10.1.b.3. del present plec, relativa a la solvència tècnica i conforme el mitja
d'acreditació que s'hi determina.
-La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d'ajustar-se al model que consta
com a Annex V del present Plec. En cas de divergència entre l’oferta econòmica
expressada en lletres i l’expressada en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres. No
seran admeses les proposicions econòmiques que continguin omissions, errors,
contradiccions o esmenes que dificultin o impedeixin conèixer amb exactitud quina és
l’oferta econòmica del licitador. La resolució de la Mesa rebutjant la proposició haurà de
ser suficientment motivada. Tampoc seran admeses les proposicions que superin el
pressupost base de licitació, IVA exclòs. Les proposicions presentades per una UTE han
de ser signades pels representants de totes les empreses que la composen.
-La millora del termini d'execució, subscrita d'acord amb el model que consta com a
Annex VI del present Plec. A aquest document, amb elements quantificables de forma

automàtica, li serà exigible idèntica claredat i exactitud en les xifres o dades
consignades.
-Increment del termini de garantia de les lluminàries, respecte el mínim previst a la
clàusula 1.28, subscrita d'acord amb el model que consta com a Annex VII del present
Plec. A aquest document, amb elements quantificables de forma automàtica, li serà
exigible idèntica claredat i exactitud en les xifres o dades consignades.
LOT 3: ACTUACIO 3: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 2ona fase) (sobre únic)
-Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l'Administració, d'acord amb el model que consta com a Annex I del
present Plec. En el seu cas, si l’empresa esta inscrita al Registre Electrònic d'Empreses
Licitadores, la declaració responsable d'acord amb el model que consta a l’Annex II del
present Plec.
-Declaració de compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb
discapacitat, d'acord amb el model que consta com a Annex III del present Plec.
-Sol·licitud de constitució de la garantia definitiva per la via de retenció en el preu d'acord
amb el model que consta com a Annex IV del present Plec.
-Descripcions i fotografies dels productes a subministrar, assenyalades a la clàusula
1.10.1.b.3. del present plec, relativa a la solvència tècnica i conforme el mitja
d'acreditació que s'hi determina.
-La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d'ajustar-se al model que consta
com a Annex V del present Plec. En cas de divergència entre l’oferta econòmica
expressada en lletres i l’expressada en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres. No
seran admeses les proposicions econòmiques que continguin omissions, errors,
contradiccions o esmenes que dificultin o impedeixin conèixer amb exactitud quina és
l’oferta econòmica del licitador. La resolució de la Mesa rebutjant la proposició haurà de
ser suficientment motivada. Tampoc seran admeses les proposicions que superin el
pressupost base de licitació, IVA exclòs. Les proposicions presentades per una UTE han
de ser signades pels representants de totes les empreses que la composen.
-La millora del termini d'execució, subscrita d'acord amb el model que consta com a
Annex VI del present Plec. A aquest document, amb elements quantificables de forma
automàtica, li serà exigible idèntica claredat i exactitud en les xifres o dades
consignades.
-Increment del termini de garantia de les lluminàries, respecte el mínim previst a la
clàusula 1.28, subscrita d'acord amb el model que consta com a Annex VII del present
Plec. A aquest document, amb elements quantificables de forma automàtica, li serà
exigible idèntica claredat i exactitud en les xifres o dades consignades.
De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s'obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18. del present
Plec.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
execució del contracte, d'acord amb l’article 140.4 de la LCSP.
Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta per lot, sense perjudici de
l’admissibilitat de variants o millores quan se'n permeti la presentació.

Tampoc no podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet
individualment o figurar en més d'una unió temporal en un mateix lot.
La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no-admissió de totes les propostes que
hagi subscrit.
En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, cadascun
dels licitadors haurà d'aportar una declaració en els termes de l'Annex II amb indicació
dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com
l’assumpció de compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris.
També hauran de nomenar un representant o apoderat únic.
Els licitadors podran indicar la informació considerada com a confidencial a l’oferta que
presentin, sense que en cap cas puguin declarar com a tal l’oferta econòmica.
L'Ajuntament garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada.
No poden concórrer a la licitació les empreses que haguessin participat en l’elaboració
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre
que aquesta pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte
privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.
Qualsevol consulta respecte a la presentació del sobre digital es podrà realitzar enviant
un correu electrònic a l’adreça torrellesf@diba.cat, o bé per telèfon al número de
l'Ajuntament (938971001), fins el mateix dia de la seva presentació.
1.10.- Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i
financera i tècnica i altres requeriments
1.10.1.- LOT 1: ACTUACIÓ 1: CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
El licitador haurà de complir les condicions següents:
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci
dels tres últims anys finalitzats, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte.
Mínim exigit:
ACTUACIO 1: 55.135,08 €, en algun dels tres exercicis esmentats.
Mitjans d'acreditació: Els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresa esta inscrita en l’esmentat registre i, en cas contrari, pels dipositats en el
registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seu llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica:
Mitjans:
b.1) Experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa al què
correspon l’objecte del contracte, la qual s’acreditarà mitjançant la relació dels treballs
efectuats en el curs dels últims tres anys .

Mínim exigit:
ACTUACIÓ 1: 25.729,70 €, que es correspon a l’import anual
acumulat en el any de major execució (igual o superior al 70 de l’anualitat mitja del
contracte).
Mitjà d'acreditació:
-Quan els subministraments s'hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
-Quan els subministraments s'hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un
certificat expedit per l’empresa destinatària d'aquests subministraments o a falta
d'aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa
licitadora.
b.2) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l’empresa, de que es disposi per a l’execució del contracte, especialment aquells
encarregats del control de qualitat.
Mínim exigit : En aquesta relació ha de constar un mínim de 1 instal·lador electricista de
categoria bàsica (IBTE) amb tres anys d’experiència en la instal·lació de llumeneres
d'enllumenat exterior.
Mitjà d'acreditació: Cal aportar els currículums vitae degudament signats i original o
còpia compulsada de les titulacions i carnets d’instal·lador.
b.3) Descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l’autenticitat de les quals
pugui certificar-se a petició de l'Ajuntament.
Mitjà d'acreditació: Fitxes tècniques de les lluminàries LED a subministrar i instal·lar
d'acord als annexes 1, 2 i 3 del document "Requerimientos técnicos exigibles para
luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior" present a l’annex 1 del Plec de
prescripcions tècniques particulars.
b.4) Garantia del fabricant de les llumeneres
b.5) Acreditació de les prestacions lumíniques de les lluminàries i làmpades necessàries
en els escenaris previstos.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament, en cas de dubte amb la fitxa tècnica i per tal de
poder valorar millor si s'ajusta l’element a les prescripcions requerides, podran demanar
mostres d'aquests elements tècnics proposats pel licitador, així com es podrà demanar
que es realitzin quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat
s'ordenin pels serveis tècnics de l’Ajuntament, les quals es realitzaran en els laboratoris
que, en cada cas, indiquin els tècnics municipals, sent les despeses ocasionades per
compte del licitador.
b.6) Acreditació de prestacions lumíniques de les llumeneres
Atesa la naturalesa del contracte a desenvolupar, el licitador proposat com adjudicatari,
haurà de presentar els corresponents estudis lumínics, realitzats amb el programa
Dialux o similar, que justifiquin els nivells i les uniformitats fixats a continuació, intentant
assolir tant com sigui possible els nivells sol·licitats. Aquests estudis aniran signats pel
licitador.
Així per a cadascun dels escenaris previstos en aquest punt, caldrà que el licitador
presenti els resultats lumínics obtinguts amb els elements proposats. En cap cas es
podran variar les condicions dels escenaris fixats.
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartat b.1) i b.2) anteriors, es
podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s,
subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen:
Grup: I - Subgrup: 1 - Categoria RD 1098/2001: a - Categoria actual: 1.

A més de presentar el certificat de la classificació, s’haurà d'aportar la declaració de la
vigència de les condicions que determinaren l’atorgament de la dita classificació.
Si s'opta per acreditar la solvència mitjançant classificació empresarial, aquesta no
substituirà la solvència tècnica mínima requerida als apartat b.3, b.4, b.5 i b.6, la qual
caldrà presentar-la en els termes que s'indiquen a l’expressat apartat i incloure aquesta
documentació en el Sobre Únic.
Empresa de nova creació:
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels
mateixos mitjans descrits als apartats b.2, b.3, b.4, b.5 i b.6.
El contractista haurà de disposar de l’habilitació empresarial o professional que es
correspongui per a la realització de la prestació que constitueix l’objecte del contracte.
El contractista haurà d'adscriure, d'acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans
personals i materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de
comprendre els següents:
Personals: persones físiques que disposin de la solvència que s'explicita a l’apartat b.2.
1.10.2.- LOT 2: ACTUACIÓ 2: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 1era Fase)
El licitador haurà de complir les condicions següents:
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci
dels tres últims anys finalitzats, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte.
Mínim exigit:
ACTUACIÓ 2: 86.568,63 €, en algun dels tres exercicis esmentats.
Mitjans d'acreditació: Els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresa esta inscrita en l’esmentat registre i, en cas contrari, pels dipositats en el
registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seu llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica:
Mitjans:
b.1) Experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa al què
correspon l’objecte del contracte, la qual s’acreditarà mitjançant la relació dels treballs
efectuats en el curs dels últims tres anys .
Mínim exigit:
ACTUACIÓ 2: 40.398,7 €, que es correspon a l’import anual
acumulat en el any de major execució (igual o superior al 70 de l’anualitat mitja del
contracte).
Mitjà d'acreditació:
-Quan els subministraments s'hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
-Quan els subministraments s'hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un
certificat expedit per l’empresa destinatària d'aquests subministraments o a falta
d'aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa
licitadora.

b.2) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l’empresa, de que es disposi per a l’execució del contracte, especialment aquells
encarregats del control de qualitat.
Mínim exigit : En aquesta relació ha de constar un mínim de 1 instal·lador electricista de
categoria bàsica (IBTE) amb tres anys d’experiència en la instal·lació de llumeneres
d'enllumenat exterior.
Mitjà d'acreditació: Cal aportar els currículums vitae degudament signats i original o
còpia compulsada de les titulacions i carnets d’instal·lador.
b.3) Descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l’autenticitat de les quals
pugui certificar-se a petició de l'Ajuntament.
Mitjà d'acreditació: Fitxes tècniques de les lluminàries LED a subministrar i instal·lar
d'acord als annexes 1, 2 i 3 del document "Requerimientos técnicos exigibles para
luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior" present a l’annex 1 del Plec de
prescripcions tècniques particulars.
b.4) Garantia del fabricant de les llumeneres
b.5) Acreditació de les prestacions lumíniques de les lluminàries i làmpades necessàries
en els escenaris previstos.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament, en cas de dubte amb la fitxa tècnica i per tal de
poder valorar millor si s'ajusta l’element a les prescripcions requerides, podran demanar
mostres d'aquests elements tècnics proposats pel licitador, així com es podrà demanar
que es realitzin quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat
s'ordenin pels serveis tècnics de l’Ajuntament, les quals es realitzaran en els laboratoris
que, en cada cas, indiquin els tècnics municipals, sent les despeses ocasionades per
compte del licitador.
b.6) Acreditació de prestacions lumíniques de les llumeneres
Atesa la naturalesa del contracte a desenvolupar, el licitador proposat com adjudicatari,
haurà de presentar els corresponents estudis lumínics, realitzats amb el programa
Dialux o similar, que justifiquin els nivells i les uniformitats fixats a continuació, intentant
assolir tant com sigui possible els nivells sol·licitats. Aquests estudis aniran signats pel
licitador.
Així per a cadascun dels escenaris previstos en aquest punt, caldrà que el licitador
presenti els resultats lumínics obtinguts amb els elements proposats. En cap cas es
podran variar les condicions dels escenaris fixats.
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartat b.1) i b.2) anteriors, es
podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s,
subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen:
Grup: I - Subgrup: 1 - Categoria RD 1098/2001: a - Categoria actual: 1.
A més de presentar el certificat de la classificació, s’haurà d'aportar la declaració de la
vigència de les condicions que determinaren l’atorgament de la dita classificació.
Si s'opta per acreditar la solvència mitjançant classificació empresarial, aquesta no
substituirà la solvència tècnica mínima requerida als apartat b.3, b.4, b.5 i b.6, la qual
caldrà presentar-la en els termes que s'indiquen a l’expressat apartat i incloure aquesta
documentació en el Sobre Únic.
Empresa de nova creació:

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels
mateixos mitjans descrits als apartats b.2, b.3, b.4, b.5 i b.6.
El contractista haurà de disposar de l’habilitació empresarial o professional que es
correspongui per a la realització de la prestació que constitueix l’objecte del contracte.
El contractista haurà d'adscriure, d'acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans
personals i materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de
comprendre els següents:
Personals: persones físiques que disposin de la solvència que s'explicita a l’apartat b.2.
Mitjà d'acreditació: Fitxes tècniques de les lluminàries LED a subministrar i instal·lar
d'acord als annexes 1, 2 i 3 del document "Requerimientos técnicos exigibles para
luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior" present a l’annex 1 del Plec de
prescripcions tècniques particulars.
b.4) Garantia del fabricant de les llumeneres
b.5) Acreditació de les prestacions lumíniques de les lluminàries i làmpades necessàries
en els escenaris previstos.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament, en cas de dubte amb la fitxa tècnica i per tal de
poder valorar millor si s'ajusta l’element a les prescripcions requerides, podran demanar
mostres d'aquests elements tècnics proposats pel licitador, així com es podrà demanar
que es realitzin quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat
s'ordenin pels serveis tècnics de l’Ajuntament, les quals es realitzaran en els laboratoris
que, en cada cas, indiquin els tècnics municipals, sent les despeses ocasionades per
compte del licitador.
b.6) Acreditació de prestacions lumíniques de les llumeneres
Atesa la naturalesa del contracte a desenvolupar, el licitador proposat com adjudicatari,
haurà de presentar els corresponents estudis lumínics, realitzats amb el programa
Dialux o similar, que justifiquin els nivells i les uniformitats fixats a continuació, intentant
assolir tant com sigui possible els nivells sol·licitats. Aquests estudis aniran signats pel
licitador.
Així per a cadascun dels escenaris previstos en aquest punt, caldrà que el licitador
presenti els resultats lumínics obtinguts amb els elements proposats. En cap cas es
podran variar les condicions dels escenaris fixats.
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartat b.1) i b.2) anteriors, es
podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s,
subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen:
Grup: I - Subgrup: 1 - Categoria RD 1098/2001: a - Categoria actual: 1.
A més de presentar el certificat de la classificació, s’haurà d'aportar la declaració de la
vigència de les condicions que determinaren l’atorgament de la dita classificació.
Si s'opta per acreditar la solvència mitjançant classificació empresarial, aquesta no
substituirà la solvència tècnica mínima requerida als apartat b.3, b.4, b.5 i b.6, la qual
caldrà presentar-la en els termes que s'indiquen a l’expressat apartat i incloure aquesta
documentació en el Sobre Únic.
Empresa de nova creació:

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels
mateixos mitjans descrits als apartats b.2, b.3, b.4, b.5 i b.6.
El contractista haurà de disposar de l’habilitació empresarial o professional que es
correspongui per a la realització de la prestació que constitueix l’objecte del contracte.
El contractista haurà d'adscriure, d'acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans
personals i materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de
comprendre els següents:
Personals: persones físiques que disposin de la solvència que s'explicita a l’apartat b.2.
1.10.3.- LOT 3: ACTUACIÓ 3: URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 2ona fase)
El licitador haurà de complir les condicions següents:
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci
dels tres últims anys finalitzats, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte.
Mínim exigit:
ACTUACIÓ 3: 79.985,46 €, en algun dels tres exercicis esmentats.
Mitjans d'acreditació: Els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresa esta inscrita en l’esmentat registre i, en cas contrari, pels dipositats en el
registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seu llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica:
Mitjans:
b.1) Experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa al què
correspon l’objecte del contracte, la qual s’acreditarà mitjançant la relació dels treballs
efectuats en el curs dels últims tres anys .
Mínim exigit:
ACTUACIÓ 2: 37.326,55 €, que es correspon a l’import anual
acumulat en el any de major execució (igual o superior al 70 de l’anualitat mitja del
contracte).
Mitjà d'acreditació:
-Quan els subministraments s'hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
-Quan els subministraments s'hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un
certificat expedit per l’empresa destinatària d'aquests subministraments o a falta
d'aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa
licitadora.
b.2) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l’empresa, de que es disposi per a l’execució del contracte, especialment aquells
encarregats del control de qualitat.
Mínim exigit : En aquesta relació ha de constar un mínim de 1 instal·lador electricista de
categoria bàsica (IBTE) amb tres anys d’experiència en la instal·lació de llumeneres
d'enllumenat exterior.
Mitjà d'acreditació: Cal aportar els currículums vitae degudament signats i original o
còpia compulsada de les titulacions i carnets d’instal·lador.

b.3) Descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l’autenticitat de les quals
pugui certificar-se a petició de l'Ajuntament.
Mitjà d'acreditació: Fitxes tècniques de les lluminàries LED a subministrar i instal·lar
d'acord als annexes 1, 2 i 3 del document "Requerimientos técnicos exigibles para
luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior" present a l’annex 1 del Plec de
prescripcions tècniques particulars.
b.4) Garantia del fabricant de les llumeneres
b.5) Acreditació de les prestacions lumíniques de les lluminàries i làmpades necessàries
en els escenaris previstos.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament, en cas de dubte amb la fitxa tècnica i per tal de
poder valorar millor si s'ajusta l’element a les prescripcions requerides, podran demanar
mostres d'aquests elements tècnics proposats pel licitador, així com es podrà demanar
que es realitzin quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat
s'ordenin pels serveis tècnics de l’Ajuntament, les quals es realitzaran en els laboratoris
que, en cada cas, indiquin els tècnics municipals, sent les despeses ocasionades per
compte del licitador.
b.6) Acreditació de prestacions lumíniques de les llumeneres
Atesa la naturalesa del contracte a desenvolupar, el licitador proposat com adjudicatari,
haurà de presentar els corresponents estudis lumínics, realitzats amb el programa
Dialux o similar, que justifiquin els nivells i les uniformitats fixats a continuació, intentant
assolir tant com sigui possible els nivells sol·licitats. Aquests estudis aniran signats pel
licitador.
Així per a cadascun dels escenaris previstos en aquest punt, caldrà que el licitador
presenti els resultats lumínics obtinguts amb els elements proposats. En cap cas es
podran variar les condicions dels escenaris fixats.
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartat b.1) i b.2) anteriors, es
podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s,
subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen:
Grup: I - Subgrup: 1 - Categoria RD 1098/2001: a - Categoria actual: 1.
A més de presentar el certificat de la classificació, s’haurà d'aportar la declaració de la
vigència de les condicions que determinaren l’atorgament de la dita classificació.
Si s'opta per acreditar la solvència mitjançant classificació empresarial, aquesta no
substituirà la solvència tècnica mínima requerida als apartat b.3, b.4, b.5 i b.6, la qual
caldrà presentar-la en els termes que s'indiquen a l’expressat apartat i incloure aquesta
documentació en el Sobre Únic.
Empresa de nova creació:
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels
mateixos mitjans descrits als apartats b.2, b.3, b.4, b.5 i b.6.
El contractista haurà de disposar de l’habilitació empresarial o professional que es
correspongui per a la realització de la prestació que constitueix l’objecte del contracte.
El contractista haurà d'adscriure, d'acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans
personals i materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de
comprendre els següents:
Personals: persones físiques que disposin de la solvència que s'explicita a l’apartat b.2.

Mitjà d'acreditació: Fitxes tècniques de les lluminàries LED a subministrar i instal·lar
d'acord als annexes 1, 2 i 3 del document "Requerimientos técnicos exigibles para
luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior" present a l’annex 1 del Plec de
prescripcions tècniques particulars.
b.4) Garantia del fabricant de les llumeneres
b.5) Acreditació de les prestacions lumíniques de les lluminàries i làmpades necessàries
en els escenaris previstos.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament, en cas de dubte amb la fitxa tècnica i per tal de
poder valorar millor si s'ajusta l’element a les prescripcions requerides, podran demanar
mostres d'aquests elements tècnics proposats pel licitador, així com es podrà demanar
que es realitzin quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat
s'ordenin pels serveis tècnics de l’Ajuntament, les quals es realitzaran en els laboratoris
que, en cada cas, indiquin els tècnics municipals, sent les despeses ocasionades per
compte del licitador.
b.6) Acreditació de prestacions lumíniques de les llumeneres
Atesa la naturalesa del contracte a desenvolupar, el licitador proposat com adjudicatari,
haurà de presentar els corresponents estudis lumínics, realitzats amb el programa
Dialux o similar, que justifiquin els nivells i les uniformitats fixats a continuació, intentant
assolir tant com sigui possible els nivells sol·licitats. Aquests estudis aniran signats pel
licitador.
Així per a cadascun dels escenaris previstos en aquest punt, caldrà que el licitador
presenti els resultats lumínics obtinguts amb els elements proposats. En cap cas es
podran variar les condicions dels escenaris fixats.
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartat b.1) i b.2) anteriors, es
podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s,
subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen:
Grup: I - Subgrup: 1 - Categoria RD 1098/2001: a - Categoria actual: 1.
A més de presentar el certificat de la classificació, s’haurà d'aportar la declaració de la
vigència de les condicions que determinaren l’atorgament de la dita classificació.
Si s'opta per acreditar la solvència mitjançant classificació empresarial, aquesta no
substituirà la solvència tècnica mínima requerida als apartat b.3, b.4, b.5 i b.6, la qual
caldrà presentar-la en els termes que s'indiquen a l’expressat apartat i incloure aquesta
documentació en el Sobre Únic.
Empresa de nova creació:
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels
mateixos mitjans descrits als apartats b.2, b.3, b.4, b.5 i b.6.
El contractista haurà de disposar de l’habilitació empresarial o professional que es
correspongui per a la realització de la prestació que constitueix l’objecte del contracte.
El contractista haurà d'adscriure, d'acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans
personals i materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de
comprendre els següents:
Personals: persones físiques que disposin de la solvència que s'explicita a l’apartat b.2.

1.10.4.- LOT 1 + LOT 2 + LOT 3: ACTUACIÓ 1 + 2 + 3: CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
, URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 1era Fase), URBANITZACIÓ CAN CORAL ( 2ona
Fase)
Si un licitador presenta oferta als tres LOTS, davant la possibilitat de que pogués
esdevenir l’adjudicatari dels tres Lots, haurà de disposar de:
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de
negocis dels tres últims anys finalitzats, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.
Mínim exigit: 178.829,27 €, en algun dels tres exercicis esmentats.
Mitja d'acreditació: Els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresa està inscrita en l’esmentat registre i, en cas contrari, pels dipositats en el
registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica:
Mitjans:
b.1.) Experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa al què
correspon l’objecte del contracte, la qual s’acreditarà mitjançant la relació dels treballs
efectuats en el curs dels últims tres anys.
Mínim exigit: 125.180,48 euros, que es correspon a l’import anual acumulat en el any de
major execució (igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitja del contracte).
Mitja d'acreditació:
-Quan els subministraments s'hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
-Quan els subministraments s'hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un
certificat expedit per l’empresa destinatària d'aquests subministraments o a falta
d'aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa
licitadora.
b.2) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l’empresa, de què es disposi per a l’execució del contracte, especialment aquells
encarregats del control de qualitat.
Mínim exigit: En aquesta relació ha de constar un mínim de dos instal·ladors electricistes
de categoria bàsica (ISTE) amb tres anys d’experiència en la instal·lació de llumeneres
d'enllumenat exterior.
Mitjà d'acreditació: Cal aportar els currículums vitae degudament signats i original o
copia compulsada de les titulacions i carnets d’instal·lador.
b.3) Descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l’autenticitat de les quals
pugui certificar-se a petició de l'Ajuntament i amb el mitjà previst a l'apartat b3 tant a la
clàusula 1.10.1 com 1.10.2.
b.4) Garantia del fabricant de les llumeneres
b.5) Acreditació de les prestacions lumíniques de les lluminàries i làmpades necessàries
en els escenaris previstos.

Els serveis tècnics de l’Ajuntament, en cas de dubte amb la fitxa tècnica i per tal de
poder valorar millor si s'ajusta l’element a les prescripcions requerides, podran demanar
mostres d'aquests elements tècnics proposats pel licitador, així com es podrà demanar
que es realitzin quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat
s'ordenin pels serveis tècnics de l’Ajuntament, les quals es realitzaran en els laboratoris
que, en cada cas, indiquin els tècnics municipals, sent les despeses ocasionades per
compte del licitador.
b.6) Acreditació de prestacions lumíniques de les llumeneres
Atesa la naturalesa del contracte a desenvolupar, el licitador proposat com adjudicatari,
haurà de presentar els corresponents estudis lumínics, realitzats amb el programa
Dialux o similar, que justifiquin els nivells i les uniformitats fixats a continuació, intentant
assolir tant com sigui possible els nivells sol·licitats. Aquests estudis aniran signats pel
licitador.
Així per a cadascun dels escenaris previstos en aquest punt, caldrà que el licitador
presenti els resultats lumínics obtinguts amb els elements proposats. En cap cas es
podran variar les condicions dels escenaris fixats.
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartat b.1) i b.2) anteriors, es
podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s,
subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen:
Grup: I - Subgrup: 1 - Categoria RD 1098/2001: a - Categoria actual: 1.
A més de presentar el certificat de la classificació, s’haurà d'aportar la declaració de la
vigència de les condicions que determinaren l’atorgament de la dita classificació.
Si s'opta per acreditar la solvència mitjançant classificació empresarial, aquesta no
substituirà la solvència tècnica mínima requerida als apartat b.3, b.4, b.5 i b.6, la qual
caldrà presentar-la en els termes que s'indiquen a l’expressat apartat i incloure aquesta
documentació en el Sobre Únic.
Empresa de nova creació:
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels
mateixos mitjans descrits als apartats b.2, b.3, b.4, b.5 i b.6.
El contractista haurà de disposar de l’habilitació empresarial o professional que es
correspongui per a la realització de la prestació que constitueix l’objecte del contracte.
El contractista haurà d'adscriure, d'acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans
personals i materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de
comprendre els següents:
Personals: persones físiques que disposin de la solvència que s'explicita a l’apartat b.2.
1.11.- Criteris d'adjudicació
Els criteris avaluables de forma automàtica a tenir en compte a l’hora de considerar
quina és la millor proposició relació qualitat- preu, separadament per a cada lot, seran,
de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d'ells:

LOT 1: ACTUACIÓ 1: CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
A) Reducció del termini d’execució, fins a un màxim de 20 punts. Aquest criteri es
valorarà prorratejant a partir de l’oferta més avantatjosa, que justifiqui motivadament el
termini amb el pla de treball aportat.
B) Reducció del termini per a l’inici de les obres, fins a un màxim de 20 punts. Aquest
criteri es valorarà prorratejant a partir de l’oferta més avantatjosa, comptant a partir de
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut.
C) Ampliació del termini de garantia, fins a un màxim de 32,5 punts. Es valorarà
assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la major ampliació
del termini de garantia, expressada en mesos (XMAX). Es determinarà la puntuació de
les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció amb la proposta major.
XMAX = P PXi = (Xi/XMAX) x P. Es considerarà el període de 10 anys com a termini de
garantia al que s’assignarà la màxima puntuació.
D) Oferta econòmica, fins a un màxim de 25 punts. Reducció del preu sobre el tipus de
licitació, amb una valoració assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que
ofereixi la diferència més alta amb el pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció amb la proposta
major. XMAX = P PXi = (Xi/XMAX) x P. En qualsevol cas, es valorarà amb la màxima
puntuació la proposta amb una baixa d’un 20% sobre l’import de licitació. No obstant, es
considerarà que una proposició econòmica és desproporcionada o temerària de
conformitat amb els criteris de l’article 85 del RGLCAP.
E) Millora tècnica, sistemes de telegestió de l’enllumenat del Camp de Futbol municipal,
fins a un màxim de 2,5 punts. Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la
proposta que ofereixi el millor import ofert (XMAX), a partir dels 2000€ com a import
mínim. Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva
proporció amb la proposta major. 2000+XMAX = P PXi = (2000+Xi/2000+XMAX) x P Les
millores seran valorades econòmicament per la pròpia concursant, tenint en compte les
partides i els preus unitaris establerts al projecte objecte de licitació, la base ITEC o
mitjançant un altre tipus de justificació de preus degudament demostrable i reconeguda.
LOT 2: ACTUACIO 2: URBANITZACIO CAN CORAL ( 1era Fase)
A) Reducció del termini d’execució, fins a un màxim de 20 punts. Aquest criteri es
valorarà prorratejant a partir de l’oferta més avantatjosa, que justifiqui motivadament el
termini amb el pla de treball aportat.
B) Reducció del termini per a l’inici de les obres, fins a un màxim de 20 punts. Aquest
criteri es valorarà prorratejant a partir de l’oferta més avantatjosa, comptant a partir de
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut.
C) Ampliació del termini de garantia, fins a un màxim de 32,5 punts. Es valorarà
assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la major ampliació
del termini de garantia, expressada en mesos (XMAX). Es determinarà la puntuació de
les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció amb la proposta major.
XMAX = P PXi = (Xi/XMAX) x P. Es considerarà el període de 10 anys com a termini de
garantia al que s’assignarà la màxima puntuació.
D) Oferta econòmica, fins a un màxim de 25 punts. Reducció del preu sobre el tipus de
licitació, amb una valoració assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que
ofereixi la diferència més alta amb el pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció amb la proposta
major. XMAX = P PXi = (Xi/XMAX) x P.

En qualsevol cas, es valorarà amb la màxima puntuació la proposta amb una baixa d’un
20% sobre l’import de licitació. No obstant, es considerarà que una proposició
econòmica és desproporcionada o temerària de conformitat amb els criteris de l’article
85 del RGLCAP.
E) Millora tècnica, sistemes de telegestió de l’enllumenat de la Urbanització Can Coral,
fins a un màxim de 2,5 punts. Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la
proposta que ofereixi el millor import ofert (XMAX), a partir dels 2000€ com a import
mínim. Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva
proporció amb la proposta major. 2000+XMAX = P PXi = (2000+Xi/2000+XMAX) x P Les
millores seran valorades econòmicament per la pròpia concursant, tenint en compte les
partides i els preus unitaris establerts al projecte objecte de licitació, la base ITEC o
mitjançant un altre tipus de justificació de preus degudament demostrable i reconeguda.
LOT 3: ACTUACIO 3: URBANITZACIO CAN CORAL ( 2ona Fase)
A) Reducció del termini d’execució, fins a un màxim de 20 punts. Aquest criteri es
valorarà prorratejant a partir de l’oferta més avantatjosa, que justifiqui motivadament el
termini amb el pla de treball aportat.
B) Reducció del termini per a l’inici de les obres, fins a un màxim de 20 punts. Aquest
criteri es valorarà prorratejant a partir de l’oferta més avantatjosa, comptant a partir de
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut.
C) Ampliació del termini de garantia, fins a un màxim de 32,5 punts. Es valorarà
assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la major ampliació
del termini de garantia, expressada en mesos (XMAX). Es determinarà la puntuació de
les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció amb la proposta major.
XMAX = P PXi = (Xi/XMAX) x P. Es considerarà el període de 10 anys com a termini de
garantia al que s’assignarà la màxima puntuació.
D) Oferta econòmica, fins a un màxim de 25 punts. Reducció del preu sobre el tipus de
licitació, amb una valoració assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que
ofereixi la diferència més alta amb el pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció amb la proposta
major. XMAX = P PXi = (Xi/XMAX) x P.

En qualsevol cas, es valorarà amb la màxima puntuació la proposta amb una baixa d’un
20% sobre l’import de licitació. No obstant, es considerarà que una proposició
econòmica és desproporcionada o temerària de conformitat amb els criteris de l’article
85 del RGLCAP.
E) Millora tècnica, sistemes de telegestió de l’enllumenat de la Urbanització Can Coral,
fins a un màxim de 2,5 punts. Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la
proposta que ofereixi el millor import ofert (XMAX), a partir dels 2000€ com a import
mínim. Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva
proporció amb la proposta major. 2000+XMAX = P PXi = (2000+Xi/2000+XMAX) x P Les
millores seran valorades econòmicament per la pròpia concursant, tenint en compte les
partides i els preus unitaris establerts al projecte objecte de licitació, la base ITEC o
mitjançant un altre tipus de justificació de preus degudament demostrable i reconeguda.
En tot cas, l'Ajuntament de Torrelles de Foix es reserva la facultat d'adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació
qualitat-preu d'acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
1.12.- Criteris de preferència en cas d'igualació de proposicions
L'ordre de prelació en cas d'igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses
des del punt de vista dels criteris objectius d'adjudicació serà:
1r. A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en
el moment d'acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de
treballadors amb discapacitats superior al 2 i en funció del percentatge.
En el cas que l’oferta sigui presentada per una UTE, el percentatge de persones amb
discapacitat que declari cada societat es ponderarà amb el percentatge de participació
que tingui cada empresa integrant de la unió temporal.
2n. A favor de les proposicions d'empreses dedicades específicament a la promoció i
inserció laboral de persones en situació d'exclusió social, segons els criteris i requisits
establerts a la normativa general de contractació.
3r. A favor de les proposicions d'empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i d’acord
amb els criteris i requisits establerts a la normativa general de contractació.
4t. A favor de les proposicions d'empreses o les entitats reconegudes com a
Organitzacions de Comerç Just, quan en els productes objecte del contracte existeixi
una alternativa en aquest sentit.
5è. A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d'acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i mesures
que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el
mercat de treball, d'acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
6è. A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d'acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin els requisits que es
determinin a la Llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de persones immigrades.

7è. A favor de l’empresa licitadora que estableixi a favor dels seus treballadors mesures
de prevenció de riscos laborals addicionals o superiors a les obligacions establertes
legalment.
En cas de seguir persistint l’empat després d'aplicar tots els criteris precedents, es
resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre decreixent dels criteris socials referits al moment
de finalitzar el termini de presentació d'ofertes:
1. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en
plantilla de cadascun dels licitadors, prevalent en cas d'igualtat, el major número de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla o el major nombre de persones
treballadores en inclusió en la plantilla.
2. Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les
empreses.
3. Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels licitadors.
4. EI sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.
1.13.- Mesa de contractació i obertura de proposicions
Mesa de contractació
A l’empara de l’article 326.6 de la LCSP, la qualificació de la documentació presentada
l’obertura de proposicions lliurades per a participar en aquesta licitació la farà una Mesa
de Contractació constituïda a l’efecte, la qual estarà integrada per:
-President:
L’Alcalde de la Corporació o regidor en qui delegui.
-Vocals:
La secretària interventora de la Corporació.
Un funcionari de la Corporació.
-Actuarà com a secretaria de la Mesa una funcionaria municipal.
Tant els vocal com la secretària podran ser substituïts per un altre empleat públic de
l'Ajuntament en qui ells deleguin, en el benentès que en el cas del secretari general de
la Corporació ha de ser una persona encarregada de prestar l’assessorament jurídic i
en el cas de la interventora accidental una amb funcions de control econòmic
pressupostari.
Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el secretari/a de
la mesa, qui actuarà amb veu però sense vot.
La seva composició es publicarà al perfil de contractant de la pagina Web de
l’Ajuntament amb una antelació mínima de set dies respecte la data en que la Mesa de
contractació es reuneixi per a qualificar la documentació i valorar l’oferta integrant del
sobre únic.
La Mesa de Contractació podrà, tanmateix, sol·licitar l’assessorament de tècnics o
experts independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb
l’objecte del contracte.
Respectant els terminis establerts en aquest plec, mitjançant el Decret de convocatòria
dels membres de la mesa de contractació i els seus substituts, el qual es farà públic al
perfil de contractant de la Web municipal, es determinaran el dia i hora de celebració de
l’acte no públic de la mesa de contractació, per a la valoració d'aquella part de l’oferta
avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules
automàtiques.

Obertura de proposicions
La Mesa de contractació, que es reunirà en acte no públic, amb posterioritat a que hagin
transcorregut com a mínim 24 hores després de la finalització del termini de presentació
de proposicions, en el dia, lloc o hora indicats a l’anunci de licitació, i procedirà a
l’obertura dels sobres únics de les proposicions presentades amb l’eina Sobre Digital,
integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, qualificarà
la documentació administrativa i, prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no
compleixin els requeriments dels plecs, procedirà a avaluar i classificar les ofertes.
Aquestes actuacions les realitzarà en primer terme amb els sobres únics del LOT 1 i
seguidament amb el LOT 2.
La Mesa de Contractació d'ofici comprovarà en el RELI i/o ROLECE que el proposat
adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la proposició té poder
suficient per formular l’oferta i no esta incurs en cap prohibició per contractar, de
conformitat amb l’article 159.4.f 3r de la LCSP, sens perjudici del previst per la normativa
per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o dels Estats
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a l’article 159.4.9) de la LCSP.
Si s'observen defectes o omissions corregibles, atorgarà un termini de tres (3) dies hàbils
per esmenar-los.
La comunicació s’entendrà vàlidament feta per la remissió d'un fax al número que el
licitador hagués assenyalat, o mitjançant l’enviament d'un correu electrònic a l’adreça
indicada pel licitador, o a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del
Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels
empresaris aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a
la presentació d'altres complementaris, que hauran de presentar-se en un termini no
superior a cinc (5) dies naturals, sense que puguin presentar-se després d'haver-se
declarat admeses les ofertes.
Acte seguit, la Mesa de contractació elevarà a l’òrgan de contractació la proposta de
classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades i acceptades, i
proposta d'adjudicació a favor del licitador amb major puntuació.
Si un mateix licitador hagués presentat oferta als dos lots i resultés que les seves ofertes
fossin les que obtinguessin major puntuació d'acord amb els criteris de valoració, per la
Mesa de contractació serà elevada proposta d'adjudicació del contracte dels dos LOTS
a favor d'aquest licitador.
Es publicaran al perfil del contractant de l’òrgan de contractació totes les actes de la
Mesa de contractació relatives al procediment d'adjudicació.
1.14.- Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

1.15.- Proposicions anormals o desproporcionades
D'acord amb l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament de la L/ei de contractes de les administracions públiques, si es considera
que algun licitador ha presentat la seva oferta amb valor anormal o desproporcionat, la
Mesa de contractació haurà d'atorgar-li audiència.
En tot cas, i un cop presentada la justificació raonada per aquest licitador, caldrà informe
tècnic als efectes de resoldre sobre l’acceptació o rebuig de la oferta.
1.16.- Garantia provisional
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d'un procediment obert
simplificat.
1.17.- Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa serà la corresponent al 5 per cent de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podré prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108.1 de la LCSP.
En el supòsit que el licitador optés per constituir-la mitjançant retenció en el preu,
s’aplicarà la retenció d'aquest 5 per 100 del preu de contracte, IVA exclòs, sobre la
primera certificació i posteriors si fos necessari per cobrir l’import, en el moment de la
seva aprovació, si així ho ha sol·licitat el contractista mitjançant el document que
s'adjunta al plec com a Annex IV.
En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’adjudicatari, la seva reposició o ampliació, en la quantia que correspongui,
s’haurà d'efectuar en el termini de quinze (15) dies.
Si es tracta d'una UTE, la garantia definitiva podré ser constituïda per una o per diverses
empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi solidàriament a tots els
integrants de la unió temporal.
Quan com a conseqüència d'una modificació del contracte, experimenti variació el preu
del mateix, haurà de reajustar-se la garantia, per tal que guardi la deguda proporció amb
el nou preu modificat.
La garantia no serà retornada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia
donat compliment satisfactori del contracte, o fins que es declari la resolució d'aquest
sense culpa del contractista.
Quan l’empresa licitadora reuneixi els requisits de petita o mitjana empresa la garantia
serà retornada en el termini de sis mesos, llevat que el contractista hagués proposat en
la seva oferta una ampliació del termini de garantia, previst com a un dels criteris
d'adjudicació de les clàusules 1.11.1.c i 1.11.2.c segons el Lot del present Plec.

En funció de la forma que es decideixi prestar la garantia, aquesta s’ajustarà als models
que consten als annexos que seguidament s'indiquen, del Reial Decret 1098/2001, de
12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques:
Valors: Annexos 111 i IV del Reglament
Aval: Annex V del Reglament
Assegurança de caució: Annex VI del Reglament
1.18.- Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva del
licitador proposat com a adjudicatari
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies
hàbils comptadors des de la data d'enviament del requeriment electrònic que preveu
l’article 159.4 de la LCSP haurà de:
a)Acreditar la constitució de la garantia definitiva, llevat que s'instrumenti mitjançant
retenció en el preu.
b) Acreditar l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte
en els termes de les clàusules 1.10.1.b.2 i 1.10.2.b.2, segons el Lot, del present Plec i,
si s'escau, compromís d'integració efectiva de la solvència amb mitjans externs. Si
resultés que es proposés un mateix adjudicatari pels dos Lots, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional serà l’establerta a la clàusula 1.10.4 del present Plec.
c) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el
licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa
als requisits previs per a contractar amb l’Administració si aquesta documentació consta
en algun dels dits Registres.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article
159.4.f.4° de la LCSP.
1.19.- Termini per a l’adjudicació
L'adjudicació de cada LOT es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la
data d'obertura de les ofertes rebudes.
L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte de cada LOT en resolució
motivada, dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació a
què fa referencia la clàusula 1.18 del present Plec, acord que es notificarà als licitadors.
L'adjudicació del contracte de cada LOT es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM.

L'adjudicació del contracte de cada LOT es publicarà, en el termini màxim de 15 dies, al
perfil del contractant i s’indicarà el termini en què s'ha de procedir a la formalització del
contracte, que podrà efectuar-se mitjançant la signatura de l’acceptació pel contractista
de la resolució d'adjudicació.
1.20.- Formalització del contracte
El contracte de cada LOT es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153
de la LCSP.
Si resultés el mateix adjudicatari pels dos LOTS es formalitzarà un únic contracte.
En tractar-se d'un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s'obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als
licitadors.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses aquesta haurà d'estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que
serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
Això no obstant, podré elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l’adjudicatari i les
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.
La formalització del contracte es publicarà en un termini no superior a 15 dies naturals
després de la seva publicació en el Perfil de contractant.
Un cop formalitzat el contracte es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
1.21.- Obligacions del contractista
a) Obligacions generals del contractista
Les obligacions que es concreten en la present clàusula obliguen al contractista i estan
incloses dins el preu ofert.
A tots els efectes s’entendrà que l’oferta presentada per l’empresa inclourà les despeses
directes i/o indirectes que es puguin derivar del compliment de les següents obligacions
contractuals.
Les obligacions seran, a més de les previstes en aquesta clàusula, les indicades a les
dades especifiques del contracte, aquelles que resultin de la documentació contractual
i la normativa aplicable i, en particular, els següents:
1. Pel que fa l’execució dels treballs de subministrament i instal·lació, caldrà, prèviament
a l’inici d'aquests, els vistiplau del Director Facultatiu del contracte i de l’Ajuntament, pel
que fa a la planificació proposada pel contractista, que s’haurà de presentar en un
termini màxim de 30 dies naturals des de la formalització del contracte, així com les
propostes de senyalització i informació al trànsit o als veïns afectats. El contractista
haurà d'informar de qualsevol incidència o modificació de la planificació pactada. Totes
aquestes tasques estan incloses en els preus pactats.
2. Quan sigui necessari prohibir l’estacionament de vehicles, aquesta haurà d'estar
senyalitzada amb una antelació mínima de 48 hores.

3. En aquells punts de llum on la vegetació impedeixi el bon muntatge i/o funcionament,
caldrà realitzar l’esporga corresponent a càrrec del contractista.
4. Executar el contracte al seu risc i ventura.
b) Obligacions especials del contractista
1. Abonar els impostos, drets, taxes, compensacions, preus públics i demés gravàmens
exaccions que resultin aplicables, d'acord amb la llei.
2. Totes les actuacions es realitzaran de manera que en cap cas s'alteri el normal
funcionament de l’enllumenat públic.
3. EI contractista haurà de presentar el certificat d’instal·lador autoritzat per a totes les
actuacions realitzades, en compliment del Decret 262/2004, de 24 d'agost, pel qual es
regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió. Així mateix, l’adjudicatari presentarà un resum mensual als serveis tècnics
municipals on es recullin totes les incidències hagudes, així com també la informació
referent a o l’estat de les instal·lacions on s'ha actuat.
4. EI nombre de tipologies de lluminàries, làmpades i altres elements tècnics en general
a subministrar pel contractista, hauran d'agrupar-se al màxim, seguint les indicacions
del plec de prescripcions tècniques, per tal d'evitar tipologies diferents per al mateix tipus
d’ús o necessitat. Només s'admetran canvis d'elements quan siguin imprescindibles
unes prestacions diferenciades, i sempre amb el vistiplau de l’Ajuntament.
5. EI contractista vetllarà pel compliment de la normativa vigent referent a aquests tipus
de subministrament, assenyalada al Plec de prescripcions tècniques particulars.
6 .EI contractista haurà d'aportar els mitjans tècnics necessaris per a l’execució del
contracte, igualment aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària les despeses de
transport que puguin sorgir.
7. EI contractista no iniciarà cap actuació, sense la preceptiva autorització de
l'Ajuntament de Torrelles de Foix.
8. Totes les actuacions objecte d'aquest contracte hauran d'estar realitzades d'acord
amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les ITC's que li corresponguin.
9. Les demés obligacions que es dedueixin dels documents integrants del contractes.
c) Obligacions essencials
El contractista quedarà vinculat per l'oferta que hagi presentat, el contingut de la qual,
en tots els seus termes, tindrà caràcter d'obligació essencial del contracte.
c.1) Per consideracions de tipus tècnic i mediambiental:
1. Fer una correcta gestió dels residus que es generin durant l’execució del contracte,
prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que es pugui ocasionar,
d'acord amb la legislació vigent i l’establert a la clàusula 11 del Plec de prescripcions
tècniques particulars.
2. El contractista esta obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals
i materials suficients, i amb observança de l’obligació de disposar de dos instal·ladors
electricistes de categoria especialista amb tres anys d’experiència en la instal·lació de
llumeneres d'enllumenat públic, tal i com es requereix per a l’acreditació de la solvència
tècnica indicada a les clàusules 1.1 0.1.b.2 i 1.1 0.2.b.2, segons el Lot, d'aquest Plec.

c.2) Per consideracions de tipus social i d'altres:
1. Les noves contractacions de personal que l’empresa contractista hagi de fer per
executar-lo ha d'efectuar-se preferentment entre persones que es trobin en situació legal
d'atur conforme al que preveu l'article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de Seguretat Social i, quan sigui
possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d'inserció en el mercat laboral
definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular
les empreses d'inserció sociolaboral, o persones que disposin del certificat de
discapacitat. A aquest efectes només computaran els contractes a realitzar amb
persones en situació legal d’atur, inscrits en els Serveis Públics d'Ocupació
corresponents com a demandants d'ocupació, no ocupats.
L'Ajuntament de Torrelles de Foix posarà a la seva disposició el seus serveis
administratius per articular el procés de selecció àgil i acordat amb les empreses per a
integrar les seves necessitats, això sens perjudici que utilitzin altres instruments de
contractació.
2. Per a la comprovació del compliment de les obligacions d'afiliació i alta en la Seguretat
Social dels treballadors de l’empresa contractista i, si és el cas, subcontractes:
-L'obligació
de
l'empresa/les
empreses
proposada/proposades
com
a
adjudicatària/adjudicatàries d'aportar, juntament amb els documents justificatius a que
fa referencia l’article 150.2 de la LCSP, específicament l’acreditació que els treballadors
que ocuparan per executar els contractes estan afiliats i donats d'alta en la Seguretat
Social, o be l’obligació de les empreses adjudicatàries o contractistes d'aportar dita
acreditació.
-Alternativament i en el seu cas, l’obligació de les empreses d'aportar una declaració
responsable en que declarin no tenir encara contractats els treballadors que s'ocuparan
en l’execució del contracte i que acreditaran l’afiliació i alta en la Seguretat Social de tots
ells quan els hagin contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de la prestació de
l’activitat contractada.
-L'obligació del contractista de presentar a la finalització del contracte, certificacions
d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, a no ser
que hagi autoritzat l'Ajuntament per a obtenir directament l’acreditació d’això.
-L'obligació del contractista a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en
relació amb els seus subcontractes o subministradors en els termes de l’article 217 de
la LCSP. Si el percentatge de subcontractació que l’autoritzi és igual o superior al 30%
del contracte, tant les actuacions de comprovació de l’estricte compliment dels
pagaments del contractista als subcontractes o subministradors, com les d'imposició de
penalitats pel seu incompliment, seran obligatòries per l’Ajuntament.
-L'obligació d'acomplir amb les previsions establertes en matèria d'igualtat de gènere a
la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d'homes i dones. Les empreses de
més de dos-cents cinquanta treballadors/eres hauran de disposar d'un pla d'igualtat de
gènere intern, que podrà ser requerit per l'Ajuntament de Torrelles de Foix, en atenció a
allò establert a l’article 33 de la mateixa norma.
-El contractista estarà obligat al compliment de la legislació vigent que, en matèria fiscal,
laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals, sigui d'aplicació.
-L'empresa contractista haurà de complir les condicions salarials dels treballadors
conforme al Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.

-Que el salari de les persones adscrites a I ‘execució del contracte siguin iguals per a
dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.
-Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al contracte.
3. El contractista haurà de presentar els certificats de conformitat del material
subministrat i muntat amb marcatge de Comunitat Europea (CE).
4. El contractista estarà obligat a concertar les corresponents pòlisses d'assegurances
en els termes previstos a la clàusula 1.34 del present plec, essent al seu càrrec fins a
l’acabament del termini de garantia del contracte. El contractista esta obligat a presentar
a l’Ajuntament, abans de la formalització del contracte, totes les assegurances
degudament subscrites.
5. Ates que l’Ajuntament es beneficiari d’una subvenció del programa PUOSC de la
Generalitat de Catalunya, i del Programa General d’Inversions de la Diputació de
Barcelona, el contractista haurà d’instal·lar i mantenir un cartell, en un lloc visible per al
públic que li indiqui 'Ajuntament, de grandària suficient perquè sigui perfectament visible
i llegible, en el qual consti clarament el títol del projecte i la denominació i imatge del
Programa, i que esmenti l’ajuda econòmica atorgada pel dos programes esmentats,
incloent el logotip de ambdós programes.
Aquest rètol haurà d'estar instal·lat almenys fins el final de l'any 2024, data en que
conclou la vigència del PUOSC. El disseny gràfic del rètol i els suports de difusió que es
realitzin compliran amb els requisits que estableixin la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona.
Les despeses que es derivin de donar-ne compliment aniran íntegrament a càrrec del
contractista.
c.3) Per consideracions de principis ètics i regles de conducta
1. Els licitadors i els contractistes han d'aportar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de fomentar, excedir-se o promoure qualsevol mena de practica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes
practiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació
contractual.
2. Els licitadors i els contractistes, en /'exercici de la seva activitat, assumeixen les
obligacions següents:
a) L'adhesió als principis ètics i les regles de conducta del Codi d'Ètica, Qualitat
Democràtica i Bon Govern de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, al qual han d'adequar
la seva activitat.
b) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
c) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública.
e) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d'interessos o d'altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d'interessos s'entén qualsevol situació en la que el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer,
econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context de dit procediment de licitació.

f) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
g) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb
la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
h) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat
d'oportunitats i de la lliure concurrència.
i) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d'impedir, restringir
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de
mercats, rotació d'ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
j) Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.
k) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
I) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
II) Complir les obligacions de facilitar a l'Ajuntament de Torrelles de Foix la informació
establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i qualsevol d'altra que li sigui requerida d'acord amb la
normativa vigent.
m) L'empresa contractista ha d'adoptar en l’execució del contracte mesures per prevenir,
controlar i erradicar l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó de sexe.
n) L'empresa contractista i, si escau, la subcontracta, ha d'establir mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores
adscrites a l’execució d'aquest contracte.
o) Si l’exercici de la professió/ofici/activitat objecte del contracte impliqués contacte
habitual amb menors, el contractista s'obliga a presentar les certificacions legalment
establertes vigents (Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals),
per tal d'acreditar que totes les persones adscrites a l’execució del contracte no han
estat condemnades per sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual. Haurà de presentar-la novament sempre que s'incorporin noves persones en
l’execució del contracte.
p) Les obligacions del respecte dels drets humans inclosos a les normes següents:
Conveni Europeu dels Drets Humans, Consell d'Europa, 1950 - Carta Social Europea,
Consell d'Europa, 1996- Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals,
Nacions Unides, 1966- Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, Nacions Unides,
1966- Conveni europeu sobre l’exercici dels drets de la infància, Consell d'Europa, 1996Carta dels drets fonamentals, Unió Europea, 2000 -Conveni de protecció de la infància
contra l’explotació i l’abús sexual, Consell d'Europa, 2007- Convenis bàsics de l'OITConstitució espanyola de 1978, articles 10 a 38.

1.22.- Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable.
No es preveu la modificació del contracte.
No obstant això, no tindran la consideració de modificacions:
a) Pel que fa al subministrament:
-L'increment del nombre d'unitats a subministrar fins el percentatge del 10 del preu del
contracte.
Tal i com es preveu a la clàusula 1.3 del present Plec, si en el decurs de l’execució del
contracte fos necessària un augment d'unitats de les assenyalades, s’aplicarà al preu
unitari màxim indicat per a cadascun dels elements a subministrar, el percentatge de
baixa de l’oferta presentada al pressupost base de licitació.
b) Pel que fa a l'obra:
-L'excés d’amidament, entenent com a tal la variació que durant la correcta execució de
l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les
previstes en els amidaments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest
excés d’amidament serà recollit a la certificació final de l’obra.
-La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts a la
LCSP i a les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin un increment
del preu global del contracte ni afectin a unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix.
1.23.- Regim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d'obra.
El contractista presentarà factures mensualment. Les factures es presentaran
electrònicament al portal del receptor de factures electròniques, disponible a la Seu
Electrónica de la Web municipal.
Conforme estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a presentar les
factures electrònicament les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica
i aquells qui exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació
obligatòria.
Als efectes previstos a la disposició addicional trenta-dos de la LCSP, a totes les factures
s'ha d'incloure la identificació del destinatari Servei de comptabilitat: Oficina
comptable/Organ Gestor/Unitat Tramitadora, l'órqan de contractació= Junta de Govern
Local i destinatari= Ajuntament de Torrelles de Foix, i el número d'operació comptable
d'autorització de la despesa.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Torrelles de Foix en els terminis establerts
en l’article 198.4 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels
documents de cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.

1.24.- Revisió de preus
Atesa la durada del contracte no procedeix la revisió de preus.
1.25.- Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 245 i 306
concordants de la LCSP, les següents:
-El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
-L'incompliment de les condicions especials d'execució quan no s'hagi optat per la
imposició de penalitzacions.
-La no presentació, per part del contractista, de l'Avaluació de Riscos Laborals dins del
termini establert en la clàusula 2.4. d'aquest Plec, així com la no realització de les
esmenes que, per raó de defectes u omissions, se li facin avinents dins del termini que
estableix la mateixa clàusula.
1.26.- Responsabilitats en l’execució del contracte i penalitats. Indemnització de
danys i perjudicis
a) El contractista haurà de rescabalar el municipi pels danys i indemnitzar-los pels
perjudicis derivats del dolo negligència en el compliment de les obligacions resultants
del contracte. En aquests supòsits, la indemnització serà determinada per l'Ajuntament
en raó dels perjudicis causats, amb audiència prèvia de l’empresa contractista i sense
perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi.
Tanmateix el contractista, en el marc de l’ordenament jurídic i de les previsions previstes
al Plec de Clàusules Administratives Generals, haurà de reparar o reposar al seu càrrec
tots els béns o serveis públics o privats danyats com a conseqüència de l’execució del
contracte.
b) La constitució en mora del contractista no necessitarà informació prèvia per part de
l'Ajuntament.
c) Amb independència de la indemnització prevista a l’apartat a), per l’incompliment o
defectuós compliment de les obligacions contractuals, l'Ajuntament podrà requerir-lo al
compliment del contracte, amb imposició de sancions, o acordar la seva resolució.
d) Infraccions
L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la
imposició de sancions segons la infracció sigui lleu, greu o molt greu.
1. Són infraccions lleus els incompliments de les obligacions generals establertes a la
clàusula 1.21.a. d'aquest Plec.
2. Són infraccions greus els incompliments de les obligacions especials establertes a la
clàusula 1.21.b. d'aquest Plec.
3. Són infraccions molt greus els incompliment de les obligacions essencials establertes
a la clàusula 1.21.c. d'aquest Plec.

e) Sancions
1. Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de 200,00 €.
2. Les infraccions greus se sancionaran amb multa de 1.000,00 €.
3 .Les infraccions molt greus podran ser sancionades bé amb la imposició de multa de
5.000,00 €, o bé podran ser sancionades amb la resolució del contracte, sense dret a
cap indemnització.
En la tramitació de l’expedient es donarà audiència a l’empresa contractista perquè
pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
f) Penalitzacions en cas de demora en l’execució i inobservança de les ordres del
responsable del contracte i/o del responsable en matèria de seguretat i salut
1. Per incompliment del termini total i/o parcial d’execució (subministrament i
instal·lació):
-Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració pot optar indistintament per
resoldre el contracte o per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per
cada 1.000 € del preu del contracte.
-Quan el contractista hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total,
si aquest termini total del contracte és el resultat d'aplicar una reducció que hagués ofert
el contractista, conforme preveu el criteri d’adjudicació de les clàusules 1.11.1.b. i
1.11.2.b, segons el Lot, l'Ajuntament podrà optar indistintament per la resolució del
contracte o bé per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,80 € per cada 1.000
€ del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent del preu
del contracte, l’òrgan de contractació està facultat per resoldre'l o acordar la continuïtat
de l’execució amb imposició de noves penalitats.
2. Penalitzacions per incompliment d'ordres i instruccions de la Direcció Facultativa del
contracte:
En cas que el contractista incompleixi les ordres o instruccions donades per la Direcció
Facultativa del contracte, de manera que es consideri que es perjudica greument el
correcte desenvolupament del contracte, el responsable del contracte podrà proposar a
l'Ajuntament una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment
d'aquest tipus.
Rebuda la proposta de penalització, l'Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal
que solucioni de forma immediata l’incompliment. De no produir-se l’oportuna reparació,
l’Ajuntament podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima de l’equivalent al 10
del preu del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
3. Penalitzacions per l’incompliment d'ordres del responsable de seguretat i salut:
Cas que el contractista incompleixi les ordres del Director Facultatiu, com a responsable
de seguretat i salut, i aquest consideri que es perjudica la correcta aplicació de
l’Avaluació de Riscos Específica aprovada, podrà proposar a l'Ajuntament una
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus.
Rebuda la proposta de penalitat, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal que
esmeni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació,
l’Ajuntament podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima de l’equivalent al 10
del preu del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, l’Ajuntament quedarà
facultada per acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l’obra.
Les penalitats s'imposaran per acord de l’òrgan de contractació que l’adoptarà a
proposta del Director Facultatiu del contracte i aquest acord serà immediatament
executiu.
De conformitat amb el previst a l’article 192.1 de la LCSP, les penalitats seran
proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podré ser superior al
10 per cent del preu del contracte (IVA exclòs), ni el total de les mateixes superar el 50
per cent del preu del contracte.
Les sancions 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 quan
no es puguin deduir dels esmentats pagaments, d'acord amb l’article 194.2 de la LCSP.
1.27.- Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s'estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d'un mes a comptar
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.
1.28.- Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia d' UN ANY a comptar des de la data en que sigui
formalitzada la recepció del contracte, per a la prestació corresponent a la instal·lació
per ésser considerada com a obra.
En els termes previstos a la clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques particulars,
una vegada finalitzat el termini de garantia fixat en els plecs, o la seva ampliació
proposada pel licitador, sense que l’Ajuntament hagi formalitzat cap denúncia pels vicis
o defectes que puguin tenir els materials o la seva instal·lació, i sempre que l’informe
del director facultatiu sigui favorable, de conformitat amb l’article 305.4 de la LCSP el
contractista restarà exempt de responsabilitat.
Aprovada la liquidació del contracte es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà
l’aval o assegurança de caució.
Pel que fa als elements tècnics objecte d'aquest contracte, tal com fixa el plec de
prescripcions tècniques, tots ells (siguin lluminàries, equips electrònics, cablejat o altres
dispositius necessaris) hauran de tenir acreditada una garantia mínima de 5 anys per
part del fabricant o l’Adjudicatari, que començarà a comptar des de la data de la
signatura de la corresponent acta de recepció.
Aquesta garantia del fabricant cobrirà possibles recanvis dels elements tècnics quan per
raons no imputables al seu normal funcionament estigui afectat per un vici o defecte del
propi element, un cop superat el termini de garantia definitiva, o l’ampliació proposada
pel licitador, on es tara càrrec el fabricant, i fins esgotar els terminis de garantia del
fabricant o adjudicatari indicats més amunt.
Els canvis massius d'elements tècnics per obsolescència no es consideraran inclosos
en les garanties d'aquest contracte.

S’entendrà com obsolescència d'un element tècnic quan se superi el termini de garantia
del fabricant fixada en aquests plecs.
Pel que fa a la mortalitat dels elements tècnics i fungibles, s’acceptaran els valors
indicats en el plec tècnic, i per sobre d'aquest llindar es reclamarà la substitució de
l’element a l’adjudicatari durant el termini de garantia o del termini d'ampliació d'aquesta
proposada pel licitador, o al fabricant durant el termini de garantia del fabricant si ja ha
finalitzat el termini de garantia.
1.29.- Cessió
No s'admet la cessió.
1.30.- Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins
al 90 per cent de l’import d'adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits
assenyalats a l’article 215 de la LCSP.
No es podran subcontractar les tasques de coordinació i legalització de les instal·lacions.
Si no s'ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a
l’Ajuntament de Torrelles de Foix, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la
seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d'aquesta,
tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de
contacte i els representats legals del subcontractat així com justificant l’aptitud d'aquest
per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no
esta incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
El contractista haurà d'obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d'obra o la persona designada
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions
realitzades en l’obra.
Anotada la subcontractació en el Llibre, el Cap d'obra haurà de comunicar-la al
coordinador de seguretat i salut d'acord amb el que es preveu en els articles 13 i
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció.
1.31.- Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.

En el cas de manca d'indicació a la declaració de l’Annex I s’entendrà que la
documentació facilitada no té caràcter confidencial.
D'acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
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 referencia.
De conformitat amb l'article 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
1.32.- Regim jurídic de la contractació
El regim jurídic del contracte es troba constituït per:
-El present Plec de Clàusules Administratives Particulars, el projecte tècnic i el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, en tot allò que no contravingui la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
En cas que existeixi contradicció entre el contingut de les prescripcions tècniques, el
projecte i el d'aquest plec de clàusules administratives particulars, prevaldrà el d'aquest
darrer.
-Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals; el Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades.
-La Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública.
-La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
-El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, en tot allò que no contravingui la LCSP.
-El Decret 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
- El Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no contravingui la
LCSP.
-La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
-El Decret 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 del 2 d'agost, BOE
número 224 de 18/09/2002) i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC).
-Reglament de Verificacions i Regularitat en el Subministrament d'Energia. Decret de 12
de marc de 1954 (BOE de 15/10/54).
-Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el que s'aprova el Reglament
d’eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions
tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
-Ordre 14 de maig 1987, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm.
851,12/06/1987).

-Decret 351/1987 de 23 de novembre, del Departament d'Indústria i Energia (OOGC
núm. 932, 28/12/1987).
-Normes UNE.
-Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació núm. 115.
-Llei 6/2001 de 31 de maig d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenat per la Protecció del
Medi Nocturn, DOGC, núm.3407 de 12/6/2001.
-Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, d'ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
-Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric.
-Reial Decret 401/1989 sobre Especificacions Tècniques de Bàculs i Columnes.
-Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.
-El Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995.
-La Llei orgànica 25/2015, de 28 de juliol, publicada en el BOE en data 29 de juliol de
2015, que modifica l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció
jurídica del menor, de modificació del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
-La resta de normativa general o específica que sigui d'aplicació.
-En defecte del dret administratiu s’estarà al dret privat.
1.33.- Notificacions
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s'efectuaran per mitjans
electrònics.
S'efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s'indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en
cas que s'hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s'ha publicar el mateix dia en el
perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d'enviament de I ‘avís de notificació.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que
s'hagi accedit al seu contingut.
L'ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles
al Perfil de Contractant.

1.34.- Assegurances
El contractista s'obliga a disposar d'una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de:
-Capital assegurat per sinistre: 1.500.000,00 €.
-Capital assegurat per víctima: 600.000,00 €.
1.35.- Lloc de prestació
Els llocs fixats per a la prestació del contracte es defineixes als plànols del projecte
tècnic corresponent aprovat, essent al Camp de Futbol Municipal i a la Urbanització Can
Coral del municipi de Torrelles de Foix.
1.36.- Responsable del contracte
Es designa com a responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de
la LCSP, a la Direcció Facultativa.
El/la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10 % o en siguin administradors.
1.37.- Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
la lliure circulació d'aquestes dades, CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals i resta de normativa estatal
o autonòmica que la desenvolupi, s'informa a la contractista i al seu personal:
Responsable
del tractament

Finalitat del
tractament
Temps de
conservació
Legitimació del
tractament

Ajuntament de Torrelles de Foix
Plaça Lluís Companys, 1
08737 Torrelles de Foix
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb
la protecció de dades torrellesdefoix.cat
Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i
unitats administratives de l’Ajuntament de Torrelles de Foix
Les dades seran conservades durant el temps previst a la
normativa de contractació pública i d'arxiu històric.
Compliment d'obligacions contractuals

Destinataris de
cessions o
transferències
Drets de les
persones
interessades

No s'han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s'ha previst cap transferència internacional de dades de
subministrades
Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu
tractament a través del Registre General de l’Ajuntament de
Torrelles de Foix.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en que
tingui la seva residencia habitual, lloc de treball o lloc de la
suposada infracció, si considera que el tractament de dades
personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya I'APDCAT l’autoritat de referencia
http://apdcat.gencat.caUca/drets
i
obligacions/reclamar
i
denunciar/

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d'aquest
contracte no es preveu cap tractament de dades.
Per aquest motiu 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 de Torrelles de Foix.
En el cas que el personal vinculat al contractista 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 que haguessin pogut tenir accés en el
desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació
contractual, i la immediata comunicació d'aquesta violació de seguretat a l'Ajuntament.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el contractista
l'Ajuntament establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les
prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
1.38.- Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a resoldre les
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció
dels contractes administratius.

CAPÍTOL 2.- DADES ESPECÍFIQUES
2.1.- Programa de treball
Donades les característiques del contracte, el contractista té l’obligació de presentar un
Programa de Treball, conforme s'especifica a la clàusula 1.21.a.1 del present Plec.
El Programa de Treball es presentarà en el termini màxim de 30 dies hàbils, comptats
des de la formalització del contracte i s’aprovarà dins del quinze dies següents a la seva
presentació.
2.2.- A comptes, aplec de materials i d'equips de maquinaria adscrits al contracte
No és procedent.
2.3.- Fiscalització i aprovació de la despesa en el supòsit de presentació del
projecte per l’empresari
No és procedent.
2.4.- Compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i
seguretat i salut
L'actuació objecte del contracte s'entén englobada dins l’àmbit d'aplicació del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, per el que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció, en quant consistirà en gran mesura en un
muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats, activitat inclosa en el punt d) de l’annex
1: relació no exhaustiva de les obres de construcció o enginyeria civil; així com, també
alhora, consistirà en treballs en alçada i de muntatge i desmuntatge d'elements
prefabricats pesats, ambdós tipus de treballs inclosos en l’annex 11: relació no
exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i salut dels
treballadors.
És per això que els requeriments indicats pel Reial Decret 1627/1997 en la fase
d'elaboració dels projectes d'obres no apliquen a l’actuació objecte del present contracte
de subministrament i instal·lació. Concretament serien l’Estudi de Seguretat i Salut
(ESS) o del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS), així com el coordinador de
Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte.
En canvi, sí és d'aplicació els requeriments indicats pel Reial Decret 1627/1997 en la
fase d'execució (fase d'obra), així com els indicats pel Reial Decret 39/1997, pel que
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (en endavant RSP).
L'art. 7 del Reial Decret 1627/1997 obliga a tot contractista, l’Adjudicatari, a l’elaboració
d'un Pla de Seguretat i Salut (en endavant PSS), en aplicació de l’Estudi de Seguretat i
Salut o del Estudi Bàsic.

En el cas de no existir aquests ESS ni EBSS, la Guia Técnica indica que cal substituir
dit PSS per una Avaluació de Riscos Específica dels treballs a realitzar en el contracte
específic, obligació per a cada contractista i que caldrà elevar per a la seva aprovació
per l’òrgan de l’Administració que contracti, al igual que es tramitaria amb un PSS.
Aquesta avaluació de riscos específica dels treballs a realitzar constituirà l’avaluació
general de riscos de l’obra de construcció, en aquest cas dels treballs d’instal·lació, i
servirà d'instrument base per a la ordenació de l’activitat preventiva en ella, a les que es
refereix el Reial Decret 39/1997, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció (en endavant RSP).
L'art 3 del Reial Decret 1627/1997 obliga que en el cas de que l’execució dels treballs
intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms, el promotor, en aquest cas l'Ajuntament, haurà de designar un
coordinador de seguretat i salut. En cas d'una única empresa les funcions del
coordinador en matèria de seguretat i salut es poden delegar a la direcció de les obres,
en aquest cas direcció del contracte.
Per tant, en la fase d'execució del present contracte caldrà que:
- L'adjudicatari elabori l'Avaluació de Riscos Específica dels treballs a realitzar en
l’execució del present contracte en substitució del normatiu Pla de Seguretat i Salut del
treball pels casos on existeix projecte d'obres i el presenti a l’Ajuntament.
- L'Ajuntament elevarà per a la seva aprovació per part de l’òrgan de contractació
aquesta Avaluació de Riscos Específica dels treballs a realitzar per l’Adjudicatari,
juntament amb l’informe del coordinador de seguretat i salut designat durant l’exercici
dels treballs o en el seu defecte del tècnic designat per a aquesta matèria.
-L'Ajuntament vetllarà perquè l’Adjudicatari realitzi la Comunicació d'obertura segons el
Reial Decret 337/2010. La comunicació contindrà les dades especificades en el Reial
Decret 1627/1997 així com s’adjuntarà la corresponent avaluació de riscos específics
per a les actuacions del contracte en substitució del Pla de Seguretat (PSS) per no ser
exigible.
Aquesta Avaluació de Riscos Específics dels treballs la presentarà en el termini màxim
de 15 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte.
2.5.- Acta de comprovació de replanteig
Dins un termini no superior a 15 dies naturals des de la data de formalització del
contracte es procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del
replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la
direcció facultativa de l’obra.
2.6.- Inici d'obres
Una vegada notificat al contractista l’acord d'aprovació de l’Avaluació de Riscos
Específica dels treballs a realitzar en l’execució del present contracte, el contractista
haurà d'iniciar les obres en un termini màxim de 7 dies naturals.

ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES
CONDICIONS ESTABLERTES LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB
L'ADMINISTRACIÓ
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS
ESTABLERTES LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB L'ADMINISTRACIÓ
D. ...................................., amb DNI núm. ..............., en nom de la societat
......................................, amb NIF núm. ......................., en la qualitat de representat
legal de la persona jurídica ................................. amb CIF................., amb la següent
adreça de correu electrònic ................................... i als efectes de contractar amb
l'Ajuntament de Torrelles de Foix,
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l'empresa a la qual represento:
1.- Disposa de la capacitat d'obrar i jurídica i de l'habilitació professional necessària per
contractar amb l'Ajuntament de Torrelles de Foix la prestació de referència, i que
l'objecte social de l'empresa comprèn l'activitat objecte d'aquest contracte, d'acord amb
allò recollit als seus estatuts socials que es troben correctament inscrits en el Registre
corresponent.
2.- Disposa de la classificació/solvència requerida per dita contractació.
3.- No estar incurs en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració
establertes a l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de del sector
públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer.
4.- Està al corrent de totes les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i,
a tal efecte, autoritza a l'Ajuntament de Torrelles de Foix a realitzar les consultes de
dades i documents necessaris a les administracions públiques corresponents.
5.- Compleix estrictament amb les obligacions legals que es disposen en la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i les seves disposicions de
desenvolupament o complementàries.
6.- Compleix amb les obligacions legals que es disposen en la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, així com a la Llei catalana
17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
7.- Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu
cas, a l’adjudicació del contracte.
8.- Accepta rebre totes les comunicacions relacionades amb la present licitació pel
correu electrònic assenyalat a l'encapçalament d'aquest document.
El que declaro als efectes d'allò previst a l'article 141 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer.

Torrelles de Foix , .. de .......................... de 20..
Signat: .........................................

ANNEX II: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE CONFORME L’EMPRESA
ESTA INSCRITA AL REGISTRE ELECTRÒNIC D'EMPRESES LICITADORES
DECLARACIÓ RESPONSABLE CONFORME L’EMPRESA ESTA INSCRITA AL
REGISTRE ELECTRÒNIC D'EMPRESES LICITADORES
D. ...................................., amb DNI núm. ..............., en nom de la societat
......................................, amb NIF núm. ......................., en la qualitat de representat
legal de la persona jurídica ................................. amb CIF................., amb la següent
adreça de correu electrònic ................................... i als efectes de contractar amb
l'Ajuntament de Torrelles de Foix,
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l'empresa a la qual represento:
1.- Disposa de la capacitat d'obrar i jurídica i de l'habilitació professional necessària per
contractar amb l'Ajuntament de Torrelles de Foix la prestació de referència, i que
l'objecte social de l'empresa comprèn l'activitat objecte d'aquest contracte, d'acord amb
allò recollit als seus estatuts socials que es troben correctament inscrits en el Registre
corresponent.
2.- Disposa de la classificació i solvència requerida per dita contractació, estant inscrita
en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya.
3.- Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu
cas, a l’adjudicació del contracte.
4.- Accepta rebre totes les comunicacions relacionades amb la present licitació pel
correu electrònic assenyalat a l'encapçalament d'aquest document.
El que declaro als efectes d'allò previst a l'article 141 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer.
Torrelles de Foix , .. de .......................... de 20..

Signat: .........................................

ANNEX III: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE
INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
D. ...................................., amb DNI núm. ..............., en nom de la societat
......................................, amb NIF núm. ......................., en la qualitat de representat
legal de la persona jurídica ................................. amb CIF................., amb la següent
adreça de correu electrònic ................................... i als efectes de contractar amb
l'Ajuntament de Torrelles de Foix,
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l'empresa a la qual represento:
1.- Disposa de la capacitat d'obrar i jurídica i de l'habilitació professional necessària per
contractar amb l'Ajuntament de Torrelles de Foix la prestació de referència, i que
l'objecte social de l'empresa comprèn l'activitat objecte d'aquest contracte, d'acord amb
allò recollit als seus estatuts socials que es troben correctament inscrits en el Registre
corresponent.
2.- Disposa de la classificació/solvència requerida per dita contractació.
3.- Compleix amb allò establert a l'article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social.
4.- Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu
cas, a l’adjudicació del contracte.
5.- Accepta rebre totes les comunicacions relacionades amb la present licitació pel
correu electrònic assenyalat a l'encapçalament d'aquest document.
El que declaro als efectes d'allò previst a l'article 141 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer.
Torrelles de Foix , .. de .......................... de 20..

Signat: .........................................

ANNEX IV: MODEL DE SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA PER LA VIA DE RETENCIÓ EN EL PREU
SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA DE
RETENCIÓ EN EL PREU
D. ...................................., amb DNI núm. ..............., en nom de la societat
......................................, amb NIF núm. ......................., en la qualitat de representat
legal de la persona jurídica ................................. amb CIF................., amb la següent
adreça de correu electrònic ................................... i als efectes de contractar amb
l'Ajuntament de Torrelles de Foix,
EXPOSA
-Que l'empresa a la qual represento ha estat requerida per l'Ajuntament de Torrelles de
Foix per constituir garantia definitiva per import de .................. euros, amb caràcter previ
a l'adjudicació del contracte ............................................................................. en
concepte de garantia definitiva.
-Que de conformitat amb les previsions del plec de clàusules administratives particulars
i de l'article 108.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic
SOL·LICITA:
-Que li sigui practicada retenció en el preu del contracte com a mitjà de constitució de
garantia definitiva, fins a l'import detallat en l'acord d'adjudicació, sobre el pagament de
la primera factura o, en el cas de no ser quantia suficient, en les successives.
Torrelles de Foix , .. de .......................... de 20..

Signat: .........................................

ANNEX V: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
D. ...................................., amb DNI núm. ..............., en nom de la societat
......................................, amb NIF núm. ......................., en la qualitat de representat
legal de la persona jurídica ................................. amb CIF................., amb la següent
adreça de correu electrònic ................................... i als efectes de contractar amb
l'Ajuntament de Torrelles de Foix,
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l'empresa a la qual represento:
1.- Està interessada en la licitació per procediment obert simplificat del contracte
administratiu mixt de subministrament i obres de .........................................., expedient
..............................., anunciat al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Torrelles de
Foix, de data .........................
2.- Coneix el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, que serveixen de base al contracte i les accepta íntegrament.
3.- Vol prendre part de la licitació, comprometent-se a dur a terme l’objecte del contracte
per l’import de ............................ euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se
en lletres i xifres)
4.- Inclou en l’import anteriorment esmentat, a més, tots els tributs, taxes i cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses contemplades en els
plecs anteriorment nomenats que regeixen el contracte.

Torrelles de Foix , .. de .......................... de 20..

Signat: .........................................

ANNEX VI: MODEL DE DECLARACIÓ DE MILLORA DEL TERMINI D’EXECUCIÓ
MILLORA DEL TERMINI D’EXECUCIÓ
D. ...................................., amb DNI núm. ..............., en nom de la societat
......................................, amb NIF núm. ......................., en la qualitat de representat
legal de la persona jurídica ................................. amb CIF................., amb la següent
adreça de correu electrònic ................................... i als efectes de contractar amb
l'Ajuntament de Torrelles de Foix,
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l'empresa a la qual represento:
1.- Està interessada en la licitació per procediment obert simplificat del contracte
administratiu mixt de subministrament i obres de .........................................., expedient
..............................., anunciat al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Torrelles de
Foix, de data .........................
2.- Coneix el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, que serveixen de base al contracte i les accepta íntegrament.
3.- Proposa una reducció en el termini d’execució de les obres establert en els plecs
anteriorment nomenats de ..............setmanes enteres.

Torrelles de Foix , .. de .......................... de 20..

Signat: .........................................

ANNEX VII: MODEL DE DECLARACIÓ DE MILLORA DEL TERMINI DE GARANTIA
DE LES LLUMINÀRIES
MILLORA DEL TERMINI DE GARANTIA DE LES LLUMINÀRIES
D. ...................................., amb DNI núm. ..............., en nom de la societat
......................................, amb NIF núm. ......................., en la qualitat de representat
legal de la persona jurídica ................................. amb CIF................., amb la següent
adreça de correu electrònic ................................... i als efectes de contractar amb
l'Ajuntament de Torrelles de Foix,
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l'empresa a la qual represento:
1.- Està interessada en la licitació per procediment obert simplificat del contracte
administratiu mixt de subministrament i obres de .........................................., expedient
..............................., anunciat al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Torrelles de
Foix, de data .........................
2.- Coneix el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, que serveixen de base al contracte i les accepta íntegrament.
3.- Proposa una ampliació en el termini de garantia establert en els plecs anteriorment
nomenats de .......... mesos enters.
4.- Aquest augment del termini de garantia cobrirà tots els elements que integren el
projecte, siguin lluminàries, equips electrònics, cablejat o altres dispositius necessaris
per a la seva execució.

Torrelles de Foix , .. de .......................... de 20..

Signat: .........................................

