CONTRACTACIÓ

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
D’UNA OBRA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT O AMB APLICACIÓ
DE LES MESURES DE GESTIÓ EFICIENT

Núm. Expedient: FMB 2019 03

Títol: Obres d’ adequació i gestió d’una xarxa secundària demostrativa de reg a
baixa pressió impulsada per energia solar en el marc de l’operació
“Implementació d’estratègies demostratives per a la millora de l’eficiència de reg
agrícola al Baix Ter” del projecte Girona, regió sensible a l’aigua, finançat per la
Generalitat de Catalunya (Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge) dins els ajuts destinats als projectes d'especialització i
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en el RIS3CAT i en el programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la pròpia
Fundació Mas Badia.

1

INDEX

I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
Quarta. Termini d’execució de les obres
Cinquena. Règim jurídic del contracte
Sisena. Admissió de variants o millores
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Vuitena. Utilització de mitjans electrònics
Novena. Aptitud per contractar
Desena. Solvència de les empreses licitadores

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
Onzena. Procediment de contractació i presentació de documentació i de proposicions
Dotzena. Mesa de contractació
Tretzena. Substanciació del procediment
Catorzena. Criteris de valoració i de desempat
Quinzena. Determinació de l’oferta amb millor relació qualitat-preu i requeriment de
documentació
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
Dissetena. Adjudicació del contracte
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Dinovena. Execució i supervisió de l’obra i responsabilitat del contractista
Vintena. Programa de treball
Vint-i-unena. Comprovació del replanteig
Vint-i-dosena. Condicions especials d’execució i sancions i penalitats per incompliment de
les
condicions del contracte
Vint-i-tresena. Figura del responsable del contracte i execució i supervisió del mateix
Vint-i-quatrena: Compliment de terminis i correcta execució del contracte
Vint-i-cinquena: Obligacions del contractista

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-sisena: Abonaments a l’empresa contractista
Vint-i-setena: Responsabilitat de l’empresa contractista
2

Vint-i-vuitena: Altres obligacions de l’empresa contractista
Vint-i-novena: Modificació del contracte
Trentena: Suspensió del contracte

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE
PREUS DEL CONTRACTE
Trenta-unena. Cessió del contracte
Trenta-dosena. Subcontractació
Trenta-tresena. Revisió de preus
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-quatrena. Conclusió de l’obra
Trenta-cinquena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
Trenta-sisena. Resolució del contracte
Trenta-setena. Jurisdicció competent

ANNEXES
ANNEX 1. MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE (DEUC)
ANNEX 2. MODEL OFERTA
ANNEX 3. COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
ANNEX 4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ANNEX 5. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
ANNEX A. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

3

I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera: Objecte del contracte
1.1.- Constitueix l'objecte del contracte l’obra que s'esmenta a l'apartat A del quadre de
característiques i que es detalla a l’Annex A.
1.2.- Els lots en què es divideix el contracte, si s’escau, s’identifiquen en l’apartat A del quadre
de característiques.
1.3- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el plec de
prescripcions tècniques, adjunt al present com Annex A, del qual en forma part integrant.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1.- El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.1 del quadre de
característiques.
Les referències contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques i en la resta
de documentació contractual relatives al valor estimat del contracte no inclouen l’import de
l’Impost sobre el Valor Afegit.
3.2.- El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA exclòs) que, en virtut d’aquest
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden
ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. El pressupost base de
licitació inclou l’Impost sobre el Valor Afegit.
3.3.- El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant
l’execució del contracte.
3.4. S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament del contracte.
Quarta. Termini d’execució de les obres
El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat E del quadre de
característiques.
El termini total i els terminis parcials són els que es fixen a l’apartat S del quadre de
característiques i, si s’escau, en el programa de treball que s’aprovi. Tots aquests terminis
comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
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Cinquena: Règim jurídic del contracte
El contracte objecte del present plec és un contracte d’obres, té caràcter privat i es regeix per
aquest plec de clàusules administratives, pel quadre de característiques específiques i pel plec
de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament, pel que respecta a la preparació, licitació
i adjudicació del contracte, a la normativa següent en la seva versió consolidada:
a) Directiva 2014/14/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre
contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE,
b) Reglament d’Execució (UE) 2016/07 de la Comissió de 5 de gener de 2016 pel que s’estableix
el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.
c) Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al
ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP)
d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
e) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
f) 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 no modificat ni derogat per les dues
disposicions esmentades anteriorment.
g)Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
h)Llei 19/2014, de 29 de novembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
h) Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; Decret 107/2005,
de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya, i Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i
l’Administració de la Generalitat a través d’internet.
i)Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a
l’Administració de la Generalitat.
Quant als efectes i extinció s’apliquen les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de
complir-les.
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La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte
en primer lloc el present plec, el plec de prescripcions tècniques i en el quadre de
característiques específiques.
En el supòsit que el present plec estigui traduït a altres llengües, en cas de discrepància
prevaldrà la versió en llengua catalana.
Sisena. Admissió de variants o millores
S’admetran variants si així es preveu a l’apartat F del quadre de característiques, respecte
dels aspectes i en les condicions que expressament s’estableixin.
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els que
es disposen en l’apartat G del quadre de característiques.

Vuitena. Utilització de mitjans electrònics
D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena de la
LCSP, pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat, i pel Decret
56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la fase de licitació
i adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre, d’una banda les empreses licitadores
i adjudicatàries i, de l’altra, la Fundació Mas Badia es realitzaran preferentment amb mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics. No obstant, en virtut del previst a la disposició addicional
quinzena, apartat 3 lletra c), la presentació d’ofertes no es realitzarà per mitjans electrònics. Les
notificacions es realitzaran per correu electrònic, a l’adreça facilitada pel licitador.
Els plecs de clàusules administratives particulars, el quadre de característiques i de
prescripcions tècniques que regulen aquesta licitació, estan disponibles a l’adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat dins el perfil del contractant de l’IRTA.
A més, és obligatori que les empreses licitadores es donin d’alta com a interessades en aquesta
licitació a través del formulari de subscripció que, a tal efecte, es posa a disposició en l’anunci
de licitació corresponent en el Perfil de Contractant de la Fundació Mas Badia mitjançant la
Plataforma de serveis de contractació pública. Amb aquesta finalitat, caldrà fer un “clic” en
l’apartat “Voleu que us informem de les novetats”. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de
manera immediata a les adreces electròniques de les persones identificades de qualsevol
novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.
Determinades comunicacions, com la puntuació assignada a les proposicions rebudes en els
criteris no quantificables de forma automàticament, podran ser efectuades mitjançant la seva
publicació al tauler d’avisos del perfil del contractant de l’entitat. Per tal de facilitar aquestes
comunicacions, caldrà la prèvia subscripció del licitador al tauler d’avisos esmentat.
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Novena. Aptitud per contractar
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de
la LCSP;
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP.
-

Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest
plec.

-

Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i

-

A més, quan, així ho determini la normativa aplicable, se li requereixi a l’empresa
contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció
del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles, persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el
NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en
els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de
la Directiva 2014/24/UE.
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9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins
l’apartat “Perfil del licitador”.
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es
detallen en l’apartat H.1. del quadre de característiques, a través dels mitjans d’acreditació
que es relacionen en aquest mateix apartat, o bé alternativament mitjançant la classificació
equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat H.2 del mateix quadre de
característiques.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències
sol·licitades en l’apartat H del quadre de característiques per acreditar la seva solvència
econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document
que l’òrgan de contractació consideri apropiat.
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que, si s’escau, s’indiquen en l’apartat
H.3 del quadre de característiques. En aquest cas, aquest compromís té el caràcter
d’obligació essencial i el seu incompliment és causa de resolució del contracte.
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles,
per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores
demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels
recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les
entitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió
o d'altres entitats.
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10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de
selecció qualitativa que figurin en aquests.
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en
els termes indicats en l’apartat H.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la
solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE

Onzena. Procediment de contractació i presentació de documentació i de proposicions
11.1 L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert simplificat -en virtut
d'allò previst als articles 116.4, 131.2, i 159 de la LCSP-, o bé mitjançant procediment obert amb
aplicació de mesures de gestió eficient -en virtut d’allò previst a article 8 del Decret Llei 3-2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública-.
El tipus de tramitació serà el que s’indiqui a l’apartat G del quadre de característiques
específiques i d’acord amb la previsió dels articles 116 i següents de la LCSP.
En el cas que la tramitació del procediment sigui mitjançant el procediment simplificat previst a
l’article 159 de la LCSP, únicament es podran presentar els licitadors que estiguin inscrits al
Registres Oficial de Licitadors i Empreses Classificades ( ROLECE) i/o al Registre electrònic
d’empreses licitadores (RELI).
La selecció de la millor oferta relació qualitat-preu es realitzarà atenent als de criteris que consten
al quadre de característiques específiques i d’acord amb l’article 145 de la LCSP.
La licitació s’anuncia en virtut d’allò previst a l’article 135 de la LCSP, al perfil del contractant.
11.2 Les empreses poden licitar a tots els lots, si s’escau, en què es divideix l’objecte del
contracte.
11.3 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el
qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 6 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació,
a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació.
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat,
residenciat en el perfil de contractant de l’IRTA (https://contractaciopublica.gencat.cat/ Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)).
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Les respostes a les sol·licituds d’aclariments tindran caràcter vinculant.

11.4 Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en dos o tres sobres, segons s’estableixi a l’apartat G del quadre de
característiques. Els sobres hauran de presentar-se tancats, identificats i signats per qui licita
o per la persona que representa a l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social,
respectivament. Així mateix, els sobres han de precisar la licitació a què concorren. En cada
sobre s’ha d’incloure un índex amb el seu contingut.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
Els sobres s’han de presentar en el/s lloc/s i termini que s’assenyali en l’anunci de licitació.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en sobres tancats al Registre General
de la Fundació Mas Badia, abans de les 14 h. del dia que s’assenyali a l’anunci de licitació, a
l’adreça: Fundació Mas Badia, Mas Badia s/n; 17134 La Tallada d'Empordà.
La presentació de les ofertes s’haurà d’efectuar en dies hàbils excepte dissabte, i dintre de
l’horari de 9 a 14 h. No s’admetrà en cap cas la presentació d’ofertes després de la data ni
l’hora límit. També es podran presentar les proposicions per correu, sempre dins el termini
establert; en aquest cas el licitador haurà de justificar la data d'imposició de la tramesa a
l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex,
telefax, telegrama o també al correu electrònic francesc.camps@irta.cat abans de la finalització
de la hora/dia estipulat.
11.5 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions
tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
11.6 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició per a cada lot. Tampoc
pot subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les
propostes per ella subscrites.

11.7 Contingut dels sobres

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
a) Declaració responsable o DEUC, segons correspongui en base al que s’indica a
continuació
OPCIÓ A: Si es tracta d’un procediment obert simplificat de l’article 159 de la LCSP (aspecte
que s’indica a l’apartat G del quadre de característiques específiques): Les empreses
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licitadores han de presentar complimentada i signada la declaració responsable que s’adjunta
com a annex 1 a aquest plec.
OPCIÓ B: Si es tracta d’un procediment obert amb aplicació de mesures de gestió eficient de
l’article 8 del Decret Llei 3/2016 (aspecte que s’indica a l’apartat G del quadre de
característiques específiques): Les empreses licitadores han de presentar complimentat i
signat el DEUC que s’adjunta com a annex 1 a aquest plec.
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, si s’escau
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al seu fur propi.
c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals, si s’escau
Els licitadors hauran d’aportar una declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a
l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi a
l’apartat H del quadre de característiques específiques.

d) Compromís de constitució en UTE, si s’escau
En el supòsit que l’oferta es presenti per una unió temporal d’empreses, cal aportar un
compromís de constitució de la unió.
e) Altra documentació
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat I del quadre de característiques.
SOBRE “B”: PROPOSICIÓ TÈCNICA DEL LICITADOR I AVALUABLES SOTMESOS A
JUDICI DE VALOR
 CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI ESCAU, DEL SOBRE C
Si s’han establert diversos criteris d’adjudicació que responen tots ells a una mateixa
tipologia de valoració, és a dir, tots sotmesos a judici de valor o tots quantificables de
forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la
documentació que conforma la seva oferta.
Si s’ha establert el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida, com a
únic criteri d’adjudicació, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B la seva
proposició econòmica.
Si s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, com criteris
quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota
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la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor i en el
sobre C la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.
En aquest cas, el sobre B, inclourà la documentació i la informació que es requereix en el Plec
de Prescripcions Tècniques i als criteris avaluables subjectes a judicis de valor que estan
recollits a l’apartat Sobre B de l’Annex 4 d’aquest plec.
En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació
de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure
en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les
ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris
de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.
En qualsevol dels casos l’Annex 5 s’inclourà sempre en el sobre B
b) La proposició econòmica s’ha de formular per escrit i conforme al model que s’adjunta com
a annex 2 a aquest plec, i les proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicació, si
s’escau, als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec corresponents.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que
no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de
les persones signants del DEUC.
Referent a l’oferta econòmica s’entendrà que, a tots els efectes en els preus estaran incloses
totes les despeses que l’empresari (persona física) o empresa (persona jurídica) hagi de
realitzar pel compliment de les prestacions contractuals incloent el cost del transport del
material i l’IVA (inclòs dins del preu del contracte) s’expressarà en partida independent.
c) Les empreses licitadores podran declarar respecte d’algun dels documents presentats en la
seva oferta que conté informació confidencial, si conté informació d’aquest tipus. Els
documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si s’escau, en
el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics
o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser
contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les
empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter
confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No
tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses
en el DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses 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.
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En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses
licitadores afectades.

Dotzena. Mesa de contractació
D’acord amb allò que disposa l’art. 326.6 de la LCSP, l’òrgan de contractació estarà assistit per
la Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent per a la valoració de les ofertes.
Les funcions de la Mesa de Contractació exercirà les següents funcions:
a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs a què es
refereixen els articles 140 i 141 LCSP, i, si escau, acordar l'exclusió dels candidats o licitadors
que no acreditin aquest compliment, previ tràmit d'esmena.
b) La valoració de les proposicions dels licitadors.
c) Si és el cas, la proposta sobre la qualificació d'una oferta com anormalment baixa, prèvia
tramitació del procediment a què es refereix l'article 149 LCSP.
d) La proposta a l'òrgan de contractació d'adjudicació del contracte a favor del licitador que hagi
presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa l'article 145LCSP, segons escaigui
de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars que regeixi la licitació.
El procediment serà tramitat per la Mesa de Contractació que nomeni l’òrgan de contractació i,
estarà integrada pels membres que s’especifiquen a l’Annex 3.
La Mesa de Contractació encarregada de proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte, podrà ser auxiliada per un equip tècnic, que en la condició d’òrgan auxiliar de la mesa
podrà realitzar les tasques que la mesa li sol·liciti d’anàlisi tècnic de les propostes.
Tretzena. Substanciació del procediment
Obertura de documentació administrativa
Finalitzat el termini de presentació de les proposicions, la Mesa de Contractació procedirà en
sessió privada, a qualificar la documentació presentada pels licitadors en el sobre “A.
En el cas que hi hagin licitadors la documentació dels quals s’hagués presentat amb defectes o
omissions considerades esmenables es comunicarà als interessats, als efectes de la seva
esmena en un termini màxim de 5 dies naturals, si no ho fan així, quedaran definitivament
exclosos del procediment de contractació.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant correu electrònic a l’adreça
o les adreces assenyalades per les empreses licitadores.
Es consideraran no esmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. Procedirà
la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin defectes no
esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.
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Transcorregut el termini concedit per a l’esmena, i en tot cas amb anterioritat a la sessió pública
d’obertura de les proposicions, la Mesa determinarà les empreses admeses, excloses i el motiu
de la seva exclusió.
Obertura de les proposicions de condicions econòmiques i tècniques
De conformitat amb l’article 159.4 lletra d) de la LCSP, l’acta d’obertura del sobre que contingui
la part de l’oferta avaluable mitjançant fórmules automàtiques (sobre C) serà públic.
En el cas que hi hagi part de l’oferta valorable a través d’un judici de valor, prèviament a l’obertura
del sobre C (criteris automàtics) es procedirà, en acta privat, a l’obertura del sobre B (criteris
susceptibles d’un judici de valor). La valoració d’aquests criteris s’haurà de realitzar, per parts
dels serveis tècnics de l’Òrgan de contractació, dins els 7 dies següents a l’obertura de les
proposicions.
En tot cas, l’obertura del sobre que conté els criteris susceptibles d’un judici de valor serà amb
anterioritat a l’obertura del sobre que conté els criteris avaluables mitjançant fórmules. A l’acta
públic d’obertura del sobre C es donarà lectura del resultat obtingut en el sobre B, informe que
serà publicat al perfil del contractant.
L’obertura de les proposicions haurà de fer-se en el termini màxim de vint dies comptats a partir
de la data de finalització del termini per presentar ofertes. En el cas que hi hagi mes d’un sobre
o arxiu electrònic, el termini de 20 dies s’entendrà complert quan s’hagi obert el primer dels
sobres o arxius electrònics.
Les proposicions que corresponguin a licitadors exclosos de la licitació quedaran fora del
procediment d’adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts.
Es deixarà constància documental, a l’acta que s’aixequi, de totes les actuacions realitzades.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran
de quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en
aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el
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preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les
ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular
la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
La Mesa de Contractació, amb les valoracions efectuades, classificarà les proposicions
presentades pels licitadors, per ordre decreixent, atenent als criteris de valoració establerts al
present plec, i procedirà a realitzar la proposta d’adjudicació o, en el seu cas, a proposar deixar
deserta la licitació quan no existeixi cap oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris
d’adjudicació determinats en el present plec.
No obstant l’indicat en aquesta clàusula, en el cas que la tramitació es realitzi en base al Decret
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, es podran
unificar les reunions de la mesa de contractació en un sol acte, amb una fase prèvia interna i
una altra fase posterior de caràcter públic. En la fase interna, els membres de la mesa han
d’analitzar la capacitat i solvència de les empreses licitadores i l’informe tècnic relatiu a les
propostes valorables mitjançant judici de valor, si n’hi ha, i han de proposar l’admissió o
inadmissió d’empreses licitadores, i la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un
judici de valor. En la fase pública es donarà vista a les proposicions valorables mitjançant un
judici de valor i a l’informe tècnic, si n’hi ha. A més, es llegiran els acords de la mesa adoptats
en la fase interna sobre l’admissió o inadmissió d’empreses licitadores i la puntuació de les
proposicions valorables mitjançant un judici de valor. Finalment, s’obriran i llegiran les
propostes avaluables de forma automàtica i, quan sigui possible, en aquest mateix acte es
proposarà l’empresa adjudicatària d’acord amb la puntuació final que en resulti.
Catorzena. Criteris de valoració i de desempat
Criteris de valoració
Els criteris que s’aplicaran per a la formulació de la proposta d’adjudicació del contracte seran
els que consten en a l’Annex 4 del present plec.
En compliment de que disposa l’art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals
o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que continguin els valors que, si
s’escau, s’indica a l’Annex 4.
Així mateix, quan s’identifiqui una proposició que pot ser desproporcionada o anormal es seguirà
el procediment previst a l’art. 149.4 de la LCSP.
Per aquest motiu, la Mesa de contractació iniciarà procediment contradictori, previst en l’article
149.4 de la LCSP per tal de valorar si, efectivament, la oferta o la proposició és viable i permetrà
una execució correcta del contracte en els termes pactats i, en conseqüència, admetre-les i
valorar-les, d’acord amb els criteris de valoració establert a l’Annex 4.
En compliment de l’anterior, s’acordarà l’obertura del tràmit d’audiència establert a l’article 149.4,
5 i 6 de la LCSP i 84 RJPAC, per a la justificació de l’oferta i precisió de les condicions de la
mateixa, en particular, en allò que es refereix a l’estalvi que permet el procediment d’execució
del contracte, les solucions tècniques adoptades, les condicions excepcionalment favorables de
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que disposin per a executar la prestació, i, en general les diferents opcions que preveu l’article
149.4 3r paràgraf de la LCSP.
El termini que s’atorgarà al licitador perquè motivi la possibilitat de compliment serà de 3 dies
hàbils a comptar des de la comunicació al licitador. Transcorregut aquest termini, si la Mesa de
contractació no rep les justificacions, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es
considerarà que la proposició no podrà ser complerta i, per tant, l’empresa licitadora quedarà
exclosa del procediment de selecció.
En tot cas, l’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes que comprovi que són anormalment
baixes degut a que vulneren la normativa de subcontractació o perquè no compleixen les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, la Mesa de contractació
sotmetrà a l’òrgan de contractació la documentació corresponent per tal que aquest pugui
decidir, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè es pugui tenir en compte a tots els efectes per
resoldre l’adjudicació, o bé el rebuig de l’esmentada oferta.
Admeses, en el seu cas, les justificacions per l’òrgan de contractació, s’avaluaran les ofertes de
totes les empreses licitadores admeses, d’acord amb els criteris inicials establerts per determinar
la millor oferta relació qualitat preu.
Criteris de desempat
De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, en el supòsit d’igualtat en les ofertes de les
empreses licitadores, els criteris d’adjudicació addicionals seran els següents, seguint l’ordre de
prioritat previst a continuació:
1) Empreses que tinguin un major percentatge de treballadors amb discapacitat o en
situació d’exclusió social a la seva plantilla, primant, en cas d’igualtat, el major nombre
de treballadors fixes amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones
treballadores en inclusió a la plantilla.
2) Empreses que tinguin el menor percentatge de contractes temporals a la plantilla.
3) Empreses que tinguin el major percentatge de dones empleades a la plantilla.
4) Per sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc al desempat.

Quinzena. Determinació de l’oferta amb millor relació qualitat-preu i requeriment de
documentació
15.1 La Mesa de Contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions admeses i que
no hagin estat declarades desproporcionades o anormals segons l’article 149 de la LCSP. Per
realitzar l’esmentada classificació, s’atendrà als criteris d’adjudicació assenyalats a l’Annex 4 al
present plec o a l’anunci podent sol·licitar tants informes tècnics com siguin convenients. Quan
l’únic criteri a considerar sigui el preu, s’entendrà que la millor oferta relació qualitat-preu és la
que incorpora el preu més baix.
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En el cas que la Mesa de Contractació o Òrgan de Contractació tinguin indicis fonamentats de
conductes col·lusòries en el procediment, en el sentit definit a l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3
de juliol. De Defensa de la Competència, ho traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del
contracte a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o, a l’autoritat Catalana de la
Competència per tal que a través d’un procediment sumaríssim es pronunciï. La remissió
d’aquests indicis tindrà efectes suspensius en el procediment. Reglamentàriament es regularà
el procediment referit en el present paràgraf.
En virtut de l’article 159.4 lletra f) de la LCSP l’Òrgan de contractació requerirà a l’empresa que
hagi presentat la millor oferta relació qualitat-preu per tal que, dins del termini de set dies hàbils
a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment- ,aporti els certificats i
documentació justificativa de les circumstàncies referides a la clàusula setzena i disposar
efectivament dels mitjans als que s’hagi compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del
contracte de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP, 75.2, així com haver constituït la garantia
definitiva que procedeixi.
No obstant l’indicat en aquesta clàusula i en la clàusula precedent, en el cas dels contractes
tramitats en base al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, no es podrà exigir la constitució de garantia definitiva, excepte que aquesta
s’exigeixi amb l’opció de retenció del preu.
Transcorreguts els set dies hàbils sense que el licitador aporti la documentació esmentada en
els paràgrafs anteriors, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigirli l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En aquest cas és demanarà la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes.
15.1. En el cas que aquesta s’exigeixi, l’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala a
l’apartat K del quadre de característiques.
Si es preveu l’opció de retenció del preu, així s’indica a l’apartat K del quadre de
característiques
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en
algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada
per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
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15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en
l’apartat K del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses
integrants de la unió temporal.
15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
15.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal
que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de l’esmentada reposició.
15.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui
la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en
el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de
modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin
com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol
relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.
15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
15.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.

Setzena.- Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores,
abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
Dissetena.- Adjudicació del contracte
17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com
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a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment
ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores, d’acord
amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la
formalització del contracte.

Divuitena. Formalització i perfecció del contracte
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les
condicions de la licitació, constituint dit document títol necessari per a accedir a qualsevol
registre públic. No obstant, l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el
contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
El contingut mínim del contracte és el que estableix l’article 35 de la LCSP, no podent-se
incloure en el mateix drets i obligacions per a les parts diferents dels previstos en els plecs,
concretats, en el seu cas, en la forma que resulti de la proposició de l’adjudicatari o dels
precisats en l’acte d’adjudicació del contracte. En cap cas es podran incloure en el contracte
clàusules que impliquin l’alteració dels termes d’adjudicació, tal com preveu l’article 153 de la
LCSP.
18.2 Si el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, la seva formalització s’efectuarà
en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de
l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la clàusula anterior.
En canvi, si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada, la formalització s’efectuarà un
cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses
licitadores la notificació de l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar
del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini
previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de
contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per
a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la
garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
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Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a la Fundació Mas
Badia, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li
pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es proposarà
l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a que es
refereix la clàusula catorzena, essent aplicables els terminis previstos en el apartats anterior.
18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
18.7 La formalització d’aquest contracte, juntament justament amb el contracte es publicarà en
un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil del
contractant.
Si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada, l’anunci de formalització es publicarà,
a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea
18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran
la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el
desglossament corresponent de l’IVA, i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin
caràcter de confidencials
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Dinovena. Execució i supervisió de l’obra i responsabilitat del contractista
19.1. Execució i supervisió
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses
contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix aquest plec.
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Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa
o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són
les que s’estableixen a l’annex 5 del present plec.
19.2. Execució i responsabilitat del contractista
El contractista actuarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present
Plec i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en
interpretació tècnica d’aquest doni al contractista el director facultatiu de les obres. Si aquestes
instruccions són verbals, s’hauran de ratificar per escrit en el més breu termini possible.
El director tècnic tindrà les majors atribucions pel que fa a la vigilància en l’execució de les
obres i per a exigir que les mateixes s’ajustin al projecte en la realització dels diferents treballs,
en les solucions tècniques aplicables, índole i qualitat de construcció, unitats a realitzar, etc.,
amb facultats per ordenar la demolició de les obres defectuoses executades que no s’ajustin a
les condicions tècniques del projecte.
Les obres s’executaran a risc i ventura del contractista, sense perjudici de les indemnitzacions
que puguin correspondre en els supòsits de força major.
Durant l’execució de les obres, i fins haver finalitzat el termini de garantia, el contractista és
responsable dels defectes que es puguin detectar en la construcció.
El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest
contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al contractista la possessió sobre
el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin.
Es considerarà en tot moment que allò construït en virtut del present contracte queda en poder
de la Fundació Mas Badia, sens perjudici de l’obligació d’aquesta última d’abonar el seu valor
i els dels restants drets i obligacions sobre l’obra segons el que prevegi aquest contracte.
Vintena. Programa de treball
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball per
a l’execució de les prestacions objecte del contracte quan així es determini en l’apartat Q del
quadre de característiques.

Vint-i-unena. Comprovació del replanteig
L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig i des del dia
següent s’efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del contracte que, en qualsevol
mesura, depenguin d’un terme o d’un termini a comptar des del començament de les obres,
amb les excepcions que es puguin recollir a l‘acta de comprovació de replanteig.
Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la
data de formalització excepte casos excepcionals i justificats, un facultatiu designat per la
Fundació Mas Badia efectuarà en representació d’aquest i en presència del contractista i del
tècnic director de les obres, la comprovació del replanteig, aixecant-se acta del resultat, que
serà signada per les parts.
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El contractista no podrà executar cap activitat d’obra abans de la data de l’acta de comprovació
de replanteig.
La data de comprovació de replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta
disponibilitat del terreny per part del contractista per tal d’executar les obres definides al
projecte, manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves
que es detectin en aquest sentit.
Vint-i-dosena. Condicions especials d’execució i sancions i penalitats per incompliment
de les condicions del contracte
22.1. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa
o empreses contractistes, són les que s’estableixen en el quadre de característiques i, en tot
cas les que es descriuen a continuació:
- Compliment de les obligacions laborals o de seguretat Social vers el personal que executa
les obres en execució del present contracte.
El seu incompliment tindrà les repercussions i/o penalitats que s’estableixen a l’apartat següent
de la present clàusula.
En el quadre de característiques específiques, s’identificarà quines de les condicions especials
d’execució tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials. Així l’incompliment d’una
obligació contractual essencial comportarà la resolució contractual.
22.2. Sancions i penalitats per incompliment de les condicions del contracte
El contractista es responsabilitzarà de que l’execució del contracte es realitzi en el temps i lloc
previst al plec de prescripcions tècniques, restant sense culpa en aquells supòsits en que la
prestació no hagués estat possible per causes de força major degudament justificada.
Si arribada la data de termini el contractista incorregués en mora en l’acompliment del termini
total o dels terminis parcials de prestació per causa imputable a ell mateix, la Fundació Mas
Badia podrà optar per la resolució del contracte amb confiscació de la garantia definitiva
presentada o bé per la imposició d’una penalitat diària de 0,60 euros per cada 1.000 euros de
preu del contracte.
Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sinó també, si escau,
en la quantia necessària sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives
sobre la garantia, el contractista quedarà obligat a completar-la dintre dels quinze dies hàbils
següents a la notificació de la penalitat.
L’adjudicatari respondrà de tots els danys i perjudicis causats la Fundació Mas Badia dins el
procés contractual.
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes a continuació.
Faltes lleus:
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- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin tipificades
com a falta greu o molt greus.
- No comunicar immediatament les incidències detectades en el decurs de la prestació.
- La negligència o descuit en el compliment de les obligacions derivades del present contracte
que no causin un detriment important a l’obra que impliqui la seva classificació com a greu.
- La manca de consideració, respecte i atenció del treballador de l’empresa adjudicatària,
envers els treballadors de la Fundació Mas Badia.
- No facilitació d’informació a la Fundació Mas Badia, quan aquesta sigui requerida per part de
l’òrgan de contractació, en relació al compliment de les obligacions laborals, salarials o de
Seguretat Social vers el personal que executa l’obra objecte del contracte.
- Incompliment i desobediència de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut
Faltes greus:
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin tipificades
com a molt greus.
- La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.
- La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es coneguin
com a causa del les activitats que es realitzin en l’execució dels treballs que no constitueixin
infracció molt greu.
- En general, l’incompliment greu dels deures i de les obligacions amb la Fundació Mas Badia,
així com la comissió de tres faltes lleus en el transcurs de les obres.
- Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional.
- No pagament del salari dels treballadors corresponent a un període inferior a 2 mesos.
- No pagament a la Seguretat Social per un període inferior a 2 mesos.
- No compliment de les condicions laborals i salarials aplicables al personal subrogat en virtut
del present plec
- Manca d’acompliment de les seves obligacions econòmiques o respecte del personal al seu
càrrec.
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les obres.
- L’incompliment de l’execució parcial de les obres que produeixin un perjudici greu.
- La paralització total i absoluta de l’execució de les obres imputable al contractista.
- Els defectes de qualitat en les dimensions, materials, característiques, assajos, etc.
- Incompliment i desobediència de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de forma
reiterada, voluntària o amb manca de justificació.
- Incompliment de les tasques de manteniment específiques
- Incompliment dels principis ètics i regles de conducta del present plec.
- L’incompliment o compliment defectuós d’una millora proposada per l’empresa i valorada per
la Fundació Mas Badia per a l’adjudicació del contracte.
- L’abandonament de les obres sense causa justificada.
- La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.
- La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es coneguin
com a causa de les activitats que es realitzin en l’execució de les obres en matèria molt greu.
- Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
- Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a l’usuari.
- Incomplir les directrius que es reserva la Fundació Mas Badia en l’acompliment de les obres
o impedir que aquesta pugui desenvolupar les funcions de control.
- L’acumulació o reiteració de tres faltes greus en els transcurs de l’execució de les obres.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislació vigent.
Molt greus:
-No pagament del salari dels treballadors corresponent a un període igual o superior a 2 mesos
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-No pagament a la Seguretat Social per un període igual o superior a 2 mesos
-Reiteració en l’incompliment i desobediència greu de les ordres del Coordinador de Seguretat
i Salut l per incompliment que posi en perill la seguretat i salut de les persones.
Sancions:
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no
produeixi resolució del contracte, la Fundació Mas Badia podrà aplicar les sancions següents,
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració.
Per la comissió d’aquestes faltes l’òrgan de contractació podrà aplicar les penalitats següents:
Faltes lleus: imposició d’una penalitat corresponent al 3% del pressupost del contracte
Faltes greus: imposició d’una penalitat corresponent al 5% del pressupost del contracte
Faltes molt greus: imposició d’una penalitat corresponent al 10% del pressupost del contracte
o resolució del contracte (a elecció de l’ens contractant)
No obstant això, al quadre resum de característiques s’hi poden indicar altres penalitats que
tindran preferència sobres les aquí enunciades.
Les penalitats es faran efectives no tan sols sobre la garantia definitiva sinó també, si escau,
en la quantia necessària sobre els pagaments a satisfer al contractista. Quan es facin efectives
sobre la garantia, el contractista quedarà obligat a completar-la dintre dels quinze dies hàbils
següents a la notificació de la penalitat.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
En el cas que el quadre de característiques contempli un règim sancionador o penalitat
diferents o complementaris, serà aquell el règim aplicable en tot allò que no contradigui al
contingut d’aquest clàusula.
Vint-i-tresena. Figura del responsable del contracte i execució i supervisió del mateix
Es designarà una persona responsable del contracte, la qual s’identifica en el quadre de
característiques, que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del
contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les
incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents
persones implicades en el contracte.
En concret, tindrà les funcions següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals;
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
especifica no correspongués a altres persones;
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la
prestació pactada;
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte.
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A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als
objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
d’acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses
contractistes l’òrgan de contractació.
Vint-i-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
El contractista està obligat al compliment del termini d’execució de l’obra fixat per la Fundació
Mas Badia al qual fa referència el present plec i/o ofert per l´adjudicatari.
El compliment del termini total implica que dins d’aquest termini les obres hauran de quedar
totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepció.
Igualment, el contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, Pla
de Treball i histograma, fixats en la seva oferta.
Si l’endarreriment, total o parcial, es produeix per motius no imputables al contractista, aquest
podrà sol·licitar una pròrroga oferint complir els seus compromisos, la qual serà concedida per
a un termini de temps no inferior al temps perdut.
Si per causes imputables al contractista aquest incorregués en mora respecte del terminis
parcials o el termini total d’execució del contracte, la Fundació Mas Badia podrà optar
indistintament per la resolució del contracte amb incautació de la garantia definitiva prestada o
bé per la imposició de les següents penalitats.
Les penalitzacions per incompliment del termini d’ execució de les obres és d’un 10% de
l’import de licitació (PEC) i quedarà fixat segons els següents barems:
- 1º setmana de retard → 1%
- 2º setmana de retard → 3 %
- 3ª setmana de retard → 6%
- 4ª setmana de retard → 10%
Vint-i-cinquena. Obligacions del contractista
1. Obligacions laborals i socials
El contractista està obligat al compliment de totes les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social i de seguretat i salut en el treball, restant la Fundació Mas Badia exempta
de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se d’aquestes obligacions.
L'incompliment d’aquestes obligacions d’ordre laboral i social o la infracció de les disposicions
sobre seguretat i higiene en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per a la
Fundació Mas Badia.
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L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en realitzar la prestació, mesures destinades a
promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Així mateix, el contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de
subcontractació, i en especial el que disposa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació
en el Sector de la Construcció, i en especial allò que respecta a la documentació de la
subcontractació, a la que tindrà accés en tot moment, la Fundació Mas Badia.
Haurà d’aportar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, segons estableix l’article 7 del RD
1627/1997 de 24 d’octubre, prèviament a l’inici de les obres.
2. Assegurança de responsabilitat civil
El contractista estarà obligat a concertar les pòlisses de responsabilitat civil que es detallen al
quadre de característiques específiques, al Plec de Prescripcions tècniques o, en el seu
defecte, al model de contracte, si s’escau.
La no subscripció de les pòlisses establertes dins del termini indicat, el no manteniment de les
mateixes o la disminució de les cobertures seran causa de resolució del contracte amb
incautació de la garantia definitiva constituïda.
3. Despeses exigibles al contractista
Seran a càrrec del contractista totes les despeses, taxes, impostos i qualsevol tipus de tribut
que gravi l’obra i les despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides
en el projecte, llevat les de la llicència municipal d’obres.
Les despeses de control de qualitat de l’obra seran a càrrec del contractista, segons el
desglossament dels controls i assajos que facilitarà la direcció facultativa de l’obra, fins a un
10% del PEM de licitació. Quan el contracte de l’empresa o laboratori que ha de realitzar el
control de qualitat correspongui al contractista, aquest haurà de proposar-ne una terna a la
direcció facultativa i a la Fundació Mas Badia per tal que aquest decideixi entre els proposats.
Igualment, el contractista assumirà el cost de tots els dispositius necessaris per a la seguretat
i salut en el treball conforme la normativa vigent i el pla aprovat per l’entitat contractant.
S’entendran inclosos en el preu del contracte, i per tant, seran a càrrec del contractista, sense
que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa, els següents conceptes,
excepte que s’indiqui el contrari al quadre de característiques o Plec de Prescripcions
Tècniques:
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l’execució de l’obra, amb
excepció de la llicència municipal d’obres.
- Despeses que originin al contractista el replanteig, programació, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i
liquidació de l’obra.
- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de la Fundació Mas Badia fins a
un màxim de dos.
- Despeses de permisos o llicències propis del contractista necessaris per a l’execució de les
obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.
- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el termini de garantia.
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- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària.
- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal·lacions i eines.
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua
i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i altres elements.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.
- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i
zones limítrofes afectades per les obres.
- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses
zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de
l’obra.
- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realització dels treballs.
- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, col•locació i
conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les zones de tercers i en les
zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb
especial atenció al trànsit.
- Despeses per la contractació de la vigilància nocturna i dels dies festius de l’obra.
- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties
produïdes per les obres.
- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra.
- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua,
gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del
contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies subministradores i
a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització.
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte.
- Despeses derivades de la redacció i visat dels projectes elèctrics, dels projectes de recipients
a pressió, etc.
- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de
caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres.
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent.
- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals
(inundacions, etc.).
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en
hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per a complir el Pla
d’Obres i els terminis acordats de conformitat amb el present document, i duts a terme sense
pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats períodes de temps.
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en
hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Programa
de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense
pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats períodes de temps,
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sempre que aquest majors costos siguin conseqüència directa de la necessitat de recuperar
retards respecte d’allò establert al Programa de
Treballs no imputables a causes de força major.
- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues, etc.
- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut.
- Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla de Medi Ambient.
- Les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat
- Les derivades dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obres i dels informes específics
que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos
en el Plec de Prescripcions Tècniques.
- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista.
4. Indemnització per danys i perjudicis
El contractista respondrà de tots els danys i perjudicis que l’execució de l’obra pugui comportar
per la Fundació Mas Badia, i per a terceres persones, sense cap franquícia. Cas que per
deficiències o endarreriments en la informació que obligatòriament s’ha de facilitar a l’ens
contractant o als seus representants en virtut del contracte per part del contractista, es donés
lloc a costos no previstos, segons criteri de la Direcció Facultativa, aquest cost anirà a càrrec
del contractista. L’import d’aquesta indemnització serà comunicat pe r la Fundació Mas Badia
al contractista i es descomptarà directament de l’import a abonar per la finalització d’obra.
En el cas de que el dany o perjudici es produís com a conseqüència del compliment d’una ordre
de la Fundació Mas Badia, aquest serà responsable en els termes legalment establerts.
5. Recollida i vessat de residus
El Contractista estarà obligat a vessar els residus que es generin a conseqüència de la
realització de les obres en un abocador legalment autoritzat i a presentar els justificants dels
esmentats vessats davant el Coordinador de Manteniment de la Fundació Mas Badia indicant
la data i el pes dels mateixos.
6. Senyalització de les obres
El contractista està obligat a instal·lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar l’accés
a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que se’n
derivin, tant a l’esmentada zona com a les seves rodalies o immediacions, així com aquelles
altres senyalitzacions complementàries que li assenyali per escrit la direcció facultativa.
Així mateix, el contractista estarà obligat a instal·lar, pel seu compte, un rètol informatiu de les
obres, d’acord amb els normalitzats per la Fundació Mas Badia.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa contractista
34.1. Pagament del preu
Sempre que en el quadre de característiques específiques no s’indiqui el contrari, l’empresa
contractista tindrà dret a l’abonament del preu a mesura que aquest vagi procedint a la
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realització de les obres i contra certificacions d’obra firmades pel contractista i la direcció
facultativa.
Sempre que en el quadre de característiques específiques no s’indiqui el contrari, les
certificacions d’obra s’emetran mensualment pel contractista mitjançant el procediment
següent:
1) Entre els dies vint-i-cinc i trenta de cada mes, el contractista lliurarà al director de l’execució
de l’obra una relació valorada de l’obra executada corresponent al mes en curs.
2) En cas que la relació valorada no presenti errors, el director de la execució de l’obra
disposarà d’un termini màxim de sis dies naturals per comprovació i amidament contradictori,
si s’escau, i confeccionar la certificació i lliurar-la al contractista, qui haurà de donar la seva
conformitat en un termini de tres dies.
3) Qualsevol certificació que, per motius imputables al contractista no pugui presentar-se abans
del dia 18 de cada mes per la seva comptabilització i gestió del seu pagament, s’acumularà
amb les del mes següent.
4) Una vegada firmada la certificació pel director de l’execució de l’obra, el contractista i l’ens
contractant lliurarà una còpia d’aquestes al contractista.
5) L’ens contractant ordenarà el pagament de la certificació mitjançant xec o transferència
després del lliurament al contractista de la còpia de la certificació firmada por totes les parts
segons el previst en el punt anterior.
Si hi hagués disconformitat sobre alguna de les partides incloses a la certificació s’exclouran
les partides d’obra sobre les que hi pogués haver discussió, i es tramitarà la certificació per la
diferència.
Quan s’arribi a un acord sobre la valoració de les partides en conflicte, s’inclouran a la següent
certificació que s’emeti.
En cap cas les discrepàncies aparegudes respecte a les certificacions d’obra seran motiu per
paralitzar les obres.
En cas de falta de pagament en el termini indicat en la present clàusula, el contractista tindrà
dret al cobrament d’interessos consistents en l’EURIBOR més un punt i mig (1.5) meritat fins
el pagament total. Aquesta opció només es podrà efectuar en un màxim de sis certificacions.
El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord amb la
normativa vigent. En els documents que es presentin a cobrament s’haurà de fer constar l’IVA
com a partida independent.
34.2. Abonaments al contractista per certificacions d’obra
Als efectes del pagament, la Fundació Mas Badia expedirà mensualment, en els deu primers
dies següents al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada
durant dit període de temps, excepte que es prevegi el contrari al quadre de característiques.
Els abonaments de les esmentades certificacions tenen el concepte de pagaments a compte
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a la medició final.
34.3. Abonaments a compte
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Així mateix, el contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per
les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i aprovisionament de materials o
equips de maquinària pesada adscrits a l’obra, en les condicions que s’assenyalin al quadre
de característiques, en els termes previstos reglamentàriament. Aquests pagaments
s’asseguraran mitjançant la prestació de garantia.
Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les obres realitzades, així com
també de les conseqüències que es dedueixin per a la Fundació Mas Badia o per a terceres
persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució
del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones en l’execució de l’obra que constitueix
l’objecte del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència
immediata i directa d’una ordre de la Fundació Mas Badia.
Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades
i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o
l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui
greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-iunena d’aquest plec.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies de l’obra les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de
la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en
els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general
que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en
català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la
documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant
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en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs
segons les determinacions de les clàusules específiques del plec de prescripcions
tècniques particulars.
e) La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres
persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial
de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes,
han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a
l'Aran, i amb la normativa pròpia del Consell General d’Aran que la desenvolupi.
f)

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa
de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer-se càrrec de
les despeses inherents a l’obra.
h) En el cas de contractes d’arrendament l’empresa contractista té l’obligació d’assumir el
manteniment de l’objecte del contracte durant el seu termini de vigència.
i)

L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les de conducte
següents:
-

-

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
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.).
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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 i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
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l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució
del contracte.
l)

L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels licitadors o
contractistes s´ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislació de contractació
pública, de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent.

Vint-i-novena. Modificació del contracte
29.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic. Aquestes modificacions
són obligatòries per l’empresa contractista.
29.2 El contracte es podrà modificar quan sigui necessari realitzar obres addicionals que
únicament pugui portar a terme l’empresa contractista, per raons econòmiques o tècniques o
perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment
substancial de costos per a la Fundació Mas Badia. En tot cas, el màxim global d’una
modificació per aquesta causa serà del 50% del valor inicial del contracte.
En cas que s’admeti la cessió del contracte conforme a l’establert en la clàusula trenta-dosena
d’aquest plec, aquesta es tramitarà com a una modificació del contracte. Així mateix, si s’ha
previst la revisió de preus d’acord amb la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, aquesta es
tramitarà com a una modificació del contracte, d’acord l’establert a la clàusula anterior.
D’altra banda, l’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa contractista a
causa d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, aportació o transmissió
d’empresa o branca d’activitat també es considerà i es tramitarà com a una modificació del
contracte, d’acord l’establert a la clàusula anterior.
El contracte també es podrà modificar quan el valor de la modificació sigui inferior al 10% del
valor inicial del contracte. Aquesta modificació es considerarà no substancial i, en tot cas, no
pot alterar la naturalesa global del contracte.
Qualsevol altra modificació del contracte no prevista només es pot donar quan la necessitat de
la modificació es derivi de circumstàncies imprevisibles, sempre que no s’alteri la naturalesa
global del contracte.
29.3 Les modificacions del contracte no poden ser substancials i s’han de limitar a introduir les
variacions estrictament indispensables per donar resposta a la causa objectiva que motiva la
modificació.
Es considera que una modificació del contracte és substancial quan tingui com a resultat un
contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de les condicions
següents: que la modificació introdueixi condicions que, en cas d'haver figurat en el
procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels
seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent a l'acceptada inicialment o haurien
atret a més participants en el procediment de contractació; que la modificació alteri l'equilibri
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econòmic del contracte en benefici del contractista d'una manera no prevista al contracte inicial;
que la modificació ampliï de forma important l'àmbit del contracte; i que l’empresa contractista
sigui substituïda en circumstàncies diferents de les previstes en aquesta clàusula.
Trentena. Suspensió del contracte
En el cas que la Fundació Mas Badia acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent.
L’acta de suspensió l’hauran de signar una persona en representació de l’òrgan de contractació
i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de
l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
La Fundació Mas Badia ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis
que efectivament se li causin.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE
PREUS DEL CONTRACTE
Trenta-unena. Cessió del contracte
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista
a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, i prèvia autorització de la Fundació Mas
Badia. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
Trenta-dosena. Subcontractació
32.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat M del quadre
de característiques.
32.2 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 per procedir a la subcontractació,
així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden
donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del
subcontracte.
32.3 Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a la
Fundació Mas Badia. El coneixement que la Fundació tingui dels contractes celebrats o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista
principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a la Fundació Mas Badia
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal o dels subcontractes.
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32.4 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Trenta-tresena. Revisió de preus
No està prevista la revisió de preus.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-quatrena. Conclusió de l’obra
34.1. Recepció de l’obra
El contracte s'entendrà complert quan el contractista hagi executat, d'acord amb els termes del
mateix i a satisfacció de la Fundació, la totalitat de l'obra inclosa en el projecte.
El contractista està obligat a lliurar degudament autoritzades i legalitzades pels organismes
oficials corresponents les instal·lacions d'energia elèctrica, d'ascensors, de calderes i aparells
a pressió, de combustibles i de gasos, així com totes aquelles altres subjectes a aquests
tràmits, segons la legislació vigent.
Prèviament a la recepció de les obres, el tècnic director signarà el corresponent certificat de
final d'obres i el trametrà la Fundació, a efectes de que es procedeixi a la recepció de les
mateixes.
La Fundació fixarà, dins del mes següent de l'emissió del certificat de final d'obres, la data per
a dur a terme la recepció, a la qual hauran d'assistir un facultatiu designat per l’IRTA en
representació d'aquest, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista;
aquest darrer pot ésser assistit per un facultatiu de la seva elecció.
.
Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el representant
de la Fundació les donarà per rebudes i s’estendrà la corresponent acta, començant en aquest
moment el període de garantia.
Quan les obres no es troben en situació de ser rebudes, es farà constar en l'acta aquesta
circumstància i els defectes observats, fixant-se un nou termini al contractista per a esmenarlos.
Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades
per fases i que puguin ser lliurades a l'ús públic, quan estigui previst en el contracte.

34.2. Responsabilitat per vicis ocults
L’empresa contractista serà responsable pels vicis ocults en els termes i terminis previstos a la
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
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Trenta-cinquena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat O del quadre de característiques i
començarà a computar a partir de la recepció de les obres.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes de la prestació
executada, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la reposició dels
que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient.
Acabat el termini de garantia sense que s’hagi formalitzat objecció o denúncia alguna, es
procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.
Trenta-sisena. Resolució del contracte
Tot i tractar-se d’un contracte privat, les causes i els efectes de resolució del contracte són les
assenyalades en els articles 211, 213, 245 i 246 de la LCSP. En particular, serà causa de
resolució del contracte l’incompliment de les obligacions contractuals essencials especificades
en la clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec.

Trenta-setena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX 1 MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE (DEUC)
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ANNEX 2

MODEL SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA O PROFESSIONAL (SOBRE A)

En/na Sr./Sra./.......................................................Empresa ..........................................,
amb domicili a efectes de notificacions a ...................................................... carrer
................................................................. núm. ............., telèfon núm. ...................i amb
NIF .............................., (en cas d'actuar per representació: com a
......................................................, amb poders atorgats davant el notari
.............................................................., el dia ......................, núm. de protocol
................)
Que, havent tingut coneixement de les condicions i requisits que s’exigeixen per a
poder ser adjudicatari/ària del contracte de les obres d’ adequació i gestió d’una
xarxa secundària demostrativa de reg a baixa pressió impulsada per energia
solar en el marc de l’operació “Implementació d’estratègies demostratives per a
la millora de l’eficiència de reg agrícola al Baix Ter” del projecte Girona, regió
sensible a l’aigua, finançat per la Generalitat de Catalunya (Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge) dins els ajuts destinats als
projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en el
RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació
de Girona i la pròpia Fundació Mas Badia, amb número d’expedient FMB 2019 03,
mitjançant procediment obert simplificat,
Que per justificar la solvència econòmica i la solvència tècnica o professional,

DECLARA:
Que el volum anual d’activitat econòmica, en l’àmbit de similar a aquesta licitació, en almenys
un dels tres darrers exercicis econòmics ha estat de ......................... € i per tant supera l’import
de licitació d’aquesta obra.1
Que la relació d’obres i treballs realitzats, d’igual o similar naturalesa als de l’objecte del
contracte, en els últims cinc anys han estat:
Nom actuació
...
...
...
...

data

import

promotor
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I per a que així consti, signa.
(Lloc i data)
Signatura
La solvència econòmica també es pot demostrar amb el criteri b) de l’apartat H.1. del quadre
de característiques.
1

MODEL OFERTA ECONÒMICA I RESTANTS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS
(SOBRE C)

En/na Sr./Sra./.......................................................Empresa ..........................................,
amb domicili a efectes de notificacions a ...................................................... carrer
................................................................. núm. ............., telèfon núm. ...................i amb
NIF .............................., (en cas d'actuar per representació: com a
......................................................, amb poders atorgats davant el notari
.............................................................., el dia ......................, núm. de protocol
................) DECLARA que, havent tingut coneixement de les condicions i requisits que
s’exigeixen per a poder ser adjudicatari/ària del contracte de les obres d’ adequació i
gestió d’una xarxa secundària demostrativa de reg a baixa pressió impulsada per
energia solar en el marc de l’operació “Implementació d’estratègies
demostratives per a la millora de l’eficiència de reg agrícola al Baix Ter” del
projecte Girona, regió sensible a l’aigua, finançat per la Generalitat de Catalunya
(Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) dins els
ajuts destinats als projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)
emmarcats en el RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 20142020, la Diputació de Girona i la pròpia Fundació Mas Badia, amb número
d’expedient FMB 2019 03, mitjançant procediment obert simplificat, realitza la següent

OFERTA:

1. Oferta econòmica:
Preu màxim de licitació IVA exclòs

Oferta econòmica (en euros, IVA exclòs)

58.110,87 €

.... euros

2. Termini d’execució de l’obra:
Termini màxim d’execució

Termini d’execució ofert (en setmanes)
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8 setmanes

... setmanes

I per a que així consti, signa aquesta oferta econòmica
(Lloc i data)
Signatura
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ANNEX 3

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de contractació estarà formada pels següents membres:







President: Sra. Jordi Doltra, investigador de la Fundació Mas Badia
Secretari: Sr. Anna Alcala, de la Fundació Mas Badia
Vocal: Sr. Miquel Portals, advocat
Vocal: Sr. Jordi Sanahuja, responsable de centre
Vocal: Sr. Marc Jabardo, tècnic de la Fundació Mas Badia
Vocal: Sr. Pere Vilardell, investigador de la Fundació Mas Badia
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ANNEX 4
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
L'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableix l'article 145 i concordants de la LCSP,
disposa que els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació del present contracte són
els següents:
SOBRE C: Criteris d’adjudicació quantificables objectivament (fins a 70 punts)
 Oferta econòmica (Fins a 65 punts):
Les ofertes que no siguin qualificades com a valors anormals* o desproporcionades seran
puntuades rebent la màxima puntuació l’oferta més baixa i la resta disminuint la puntuació
proporcionalment l’augment de les respectives ofertes i d’acord amb la fórmula següent:
Pv = [1 – ((Ov – Om) / L)] x 50
A on: Pv: Puntuació oferta a valorar ; Ov: Oferta a valorar (€) ; Om: Oferta amb preu més
baix (€) ; L: Import de licitació (€)
(*) Es podrà considerar una oferta amb valors anormals o desproporcionats, a no ser que
tinguin una justificació raonada i adequada, quan l’oferta presentada sigui inferior al 10% de la
mitja aritmètica de totes les proposicions presentades.
 Reducció del temps estimat de l’obra (fins a 5 punts):
Es valorarà la reducció del temps d’execució objecte de licitació (en setmanes). Les ofertes
que no siguin qualificades com a valors anormals* o desproporcionades seran puntuades
assignant la major puntuació a la proposta que ofereix un menor temps d’execució de les fases.
De les propostes restants, es determinarà la puntuació proporcionalment a la diferència de
temps respecte de la menor temps d’execució, en proporció inversa, és a dir: màxima puntuació
x oferta menor temps execució / oferta licitador.
SOBRE B: Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor (fins a 30 punts):
 Característiques de les persones i medis aplicats a l’obra que portin a terme la
prestació (fins a 25 punts):
Les característiques de la oferta s’analitzaran prenent en consideració els següents apartats:
a) Es valorarà fins un màxim de vint (20) punts: l’equip tècnic que portarà tots els aspectes de
l’obra (tècnic i/o coordinador), així com els recursos humans que treballaran específicament
dins l’obra (encarregat, oficials, i altre personal). També caldrà fer constar la dedicació que
tindran a la present obra.
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A la vegada, es valorarà l’experiència (els coneixements i l’especialització) de l’equip tècnic i
de la resta de personal que participarà en l’obra.
b) Medis materials fins a un màxim de cinc (5) punts en funció de:
Proposta dels equips, maquinaria, medis auxiliars, instal·lacions, etc. que s’aplicaran a la obra
i especificats a la documentació; les seves característiques, número i acomodació a les
necessitats de la obra i de la dependència de la seva aportació per tercers.
 Qualitat dels treballs i mesures mediambientals (fins a 5 punts):
Les característiques de la oferta s’analitzaran prenent en consideració a la qualitat dels treballs
i les mesures mediambientals es valorarà en cinc (5) punts en funció del compliment del
programa de garantia de qualitat de la obra conforme a les normes ISO 9001 i 9002 o durant
l’execució de l’obra sota el compliment d’un sistema de gestió mediambiental conforme a les
normes internacionals ISO (sèrie ISO 14000), europees EN o espanyoles UNE (77/802-94 i
77/802-94).
En el seu defecte, contingut i grau de detall de les mesures, procediments i sistemes de
autocontrol específicament proposats per verificar la qualitat dels treballs desenvolupats.
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ANNEX NÚM. 5
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en
nom propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ...
(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons
escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ........., en data ........... i
número de protocol ..............., declara sota la seva responsabilitat, com a empresa
licitadora del contracte de les obres d’ adequació i gestió d’una xarxa secundària
demostrativa de reg a baixa pressió impulsada per energia solar en el marc de
l’operació “Implementació d’estratègies demostratives per a la millora de l’eficiència de
reg agrícola al Baix Ter” del projecte Girona, regió sensible a l’aigua, finançat per la
Generalitat de Catalunya (Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge) dins els ajuts destinats als projectes d'especialització i competitivitat
territorial (PECT) emmarcats en el RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la pròpia Fundació Mas Badia.
Que coneix i accepta complir les CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ establertes en el
present lot, durant tota la vigència del contracte, i en conseqüència s'obliga al següent:


En compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i distribució comercial,
els licitadors s'obliguen a complir amb les normes sociolaborals vigents a Espanya, la Unió
Europea o establertes per la Organització Internacional del Treball, en particular allò que fa
referència a:
-

Llibertat d’associació i la llibertat sindical i el reconeixement efectiu del dret de
negociació col·lectiva
L’eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori
L’abolició efectiva del treball infantil
L’eliminació de la discriminació en matèria d’ocupació

 En compliment de l'exercici efectiu del dret de les persones amb diversitat funcional, així
com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les
persones, els licitadors s'obliguen a complir amb les normes establertes en la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Diversitat Funcional, aprovada el 13 de
desembre de 2006 per l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), ratificada per
Espanya el 3 de desembre de 2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, així com
els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les
persones, segons definició del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que
aprovà el Text refós de la Llei General de Drets de persones amb diversitat funcional i la
seva inclusió social.
 En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del present
contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un Informe
valoratiu de les mesures implantades i incidències detectades i esmenades que s'hagin
produït durant l'execució del present contracte.
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Les condicions especials d’execució fixades en aquest plec tenen la condició d’obligacions
contractuals, resultant el seu incompliment, objecte de penalització sobre un 5% de l’import de
la comanda general.
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………
Signatura
Data
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ANNEX A
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’
ADEQUACIÓ I GESTIÓ D’UNA XARXA SECUNDÀRIA DEMOSTRATIVA DE REG A BAIXA
PRESSIÓ IMPULSADA PER ENERGIA SOLAR EN EL MARC DE L’OPERACIÓ
“IMPLEMENTACIÓ D’ESTRATÈGIES DEMOSTRATIVES PER A LA MILLORA DE
L’EFICIÈNCIA DE REG AGRÍCOLA AL BAIX TER” DEL PROJECTE GIRONA, REGIÓ
SENSIBLE A L’AIGUA, FINANÇAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
(DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE)
DINS ELS AJUTS DESTINATS ALS PROJECTES D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT
TERRITORIAL (PECT) EMMARCATS EN EL RIS3CAT I EN EL PROGRAMA OPERATIU
FEDER DE CATALUNYA 2014-2020, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA PRÒPIA FUNDACIÓ
MAS BADIA.

- Projecte d’obres: Adequació i gestió d’una xarxa secundaria demostrativa de reg a baixa
pressió impulsada per energia solar.
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