Plec de clàusules administratives per l’obra de reforma, conservació i manteniment de
l’edifici de Can Casas, mitjançant procediment obert simplificat. (01 04 006 011 2018)

DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1.- Objecte del contracte
El contracte té per objecte l’execució de l’obra de actuacions previstes en l'edifici de Can Casas, als
efectes de possibilitar adaptar el programa funcional de l'equipament als nous requeriments pretesos.
Alhora es pretén millorar el condicionament general de l'immoble amb diverses actuacions de
reparació i millora d'elements concrets, especialment rellevants dins la conformació modernista de
l'immoble, que han resultat especialment degradats amb el pas del temps i que han arribat a perdre
puntualment la seva capacitat funcional.
Les reparacions, manteniments i reorganitzacions a realitzar consistiran en:
-

Reforma de façanes i cobertes.

-

Modificació dels actuals lavabos per convertir-los en una sala-office i vestuaris.

-

Endreçar pati dels tarongers.

-

Estintolament per creació d’un sala d’estudi dins la biblioteca municipal.

-

Pintat façana principal.

-

Repintat vestíbul.

-

Reparació i barnissat parquet/tarima natural de la primera planta.

-

Reparació i repintat finestres i balconeres cara sud i est.

-

Pintat oficines administració i passadissos.

-

Reformar magatzem de materials de neteja.

-

Reparació filtracions aigua teulada de la coberta.

-

Confecció d’un espai tancat per guardar els Gegants del Bruc.

Les actuacions es troben descrites en els projectes, concretament es disposa de dos projectes:
1.

Reforma de façanes i cobertes de l’edifici consistorial

2.

Reforma per l’habilitació de nous espais a l’edifici Can Casas.

Les actuacions citades a realitzar estan relacionades amb activitats de paleteria, lampisteria, fusteria i
pintura.
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Els lots en què es divideix la contractació són els següents:
Lots del projecte de reforma per l’habilitació de nous espais a l’edifici de Can Casas:
Lot 1. Cambres higièniques
Lot 2. Patí dels tarongers

Lot 3. Sala d’estudis complementària a la
Biblioteca municipal

Lot 4. Tancat dels gegants

Lot 5. Paviment i pintura

S'enderroca i s'amplia la instal·lació actual
per tal de donar cabuda a
una cambra de bany pública d'ús múltiple.
El pati interior de Can Casas, actualment
emprat com a magatzem, es condiciona per
tal de generar un
espai d'estada, habilitat tant per acollir
moments tranquils de lectura o estudi
En la sala disposada en el punt intermedi
entre la Biblioteca i el pretès Pati dels
tarongers, on
actualment es disposa el banc d'aliments, es
condicionarà la Sala d'estudis.
L'espai del vestíbul delimitat per la escala
principal d'accés a la planta superior es
pretén reservar per a
la exposició continuada dels gegants i els
capgrossos del municipi.
Revitalització dels
espais i la recuperació estètica i funcional
d'elements formals característics de
l'immoble de Can Casas

Lot del projecte per la reforma de les façanes i cobertes de l’edifici consistorial:
Lot 6. Reforma de façanes i cobertes

Diverses actuacions a la façana, segons
projecte

Les prestacions objecte de la present contractació han d’ajustar-se als requisits establerts en el
present plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques particulars, els quals
tenen naturalesa contractual.
Clàusula 2.- Règim jurídic del contracte
El present contracte té caràcter d’administratiu i la naturalesa pròpia d’un contracte d’obres, d’acord
amb les previsions de la LCSP, i es regirà per la mateixa.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
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a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
d) 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 (d’ara endavant, RD 817/2009).
e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
f)

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

g) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
h) Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i
la seva normativa de desplegament.
i)

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

j)

Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les normes de dret privat.
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El present plec de clàusules administratives particular, amb el seu quadre de característiques, els seus
annexos i, en cas d’existir, les seves clàusules addicionals, tindran caràcter contractual, sent
d’obligatori compliment, en els termes que resulta dels articles 188 i 189 LCSP.
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’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
L’Òrgan de contractació ostenta les prerrogatives previstes a l’article 190 LCSP, en relació amb l’article
191 LCSP. Els acords que adopti en l’exercici de les citades prerrogatives posaran fi a la via
administrativa i seran immediatament executives.
La jurisdicció competent per conèixer sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació a la
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest contracte serà el Contenciós-Administratiu.
Clàusula 3. Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), estan acreditats a l’expedient, sent la
principal necessitat a satisfer amb aquestes obres, la de realitzar una reorganització de l’espai, amb la
finalitat d’ampliar les possibilitats de servei a la població, alhora que es cerca posar en valor els
elements interiors característics que en profereixen la particularitat arquitectònica, així com reparar i
mantenir en condicions òptimes les façanes i cobertes d’un edifici amb valor històric.
Clàusula 4.- Classificació de l’obra
El tipus d’obra correspon de conformitat amb l’Annex I LCSP, amb els Codis CPV següents:
-

Construcció de cobertes i estructures de tancament: 45261000

-

Instal·lació elèctrica: 45213316 i 15310000

-

Treballs d’aïllament: 45320000

-

Treballs de lampisteria: 45330000

-

Treballs de pintura: 45440000

-

Treballs de paleteria: 45420000
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Clàusula 5. Pressupost base de licitació
El pressupost base de la licitació es fixa en la quantitat de DOS CENTS TRENTA-DOS MIL SET
CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS 232.732,39 € (IVA EXCLÒS).
El pressupost base de licitació de cada lot és el següent:
LOT 1. CAMBRES HIGIÈNIQUES:

44.573,62 Euros (IVA EXCLÒS)

LOT 2. PATÍ DELS TARONGERS:

12.110,11 Euros (IVA EXCLÒS).

LOT 3. SALA D’ESTUDIS COMPLEMENTÀRIA
A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL:

10.758,86 Euros (IVA EXCLÒS).

LOT 4. TANCAT DELS GEGANTS:

4.100,24 Euros (IVA EXCLÒS).

LOT 5. PAVIMENT I PINTURA:

14.212,60 Euros (IVA EXCLÒS).

LOT 6. REFORMA DE FAÇANES I COBERTES

146.976,96 Euros (IVA EXCLÒS)

TOTAL

232.732,39 € (IVA EXCLÒS).

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells
conceptes previstos a l’art. 100 LCSP i concordants.
Una part del finançament de l’obra és amb un recurs econòmic de la Diputació de Barcelona, per
aquest motiu, cal tota la publicitat que es realitzi es faci constar “amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona”
Clàusula 6. Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació de 232.732,39 EUROS (€), als que cal afegir el 21 %
de l’IVA, 48.873,80 €, pel que la totalitat correspon a 281.606,19 €, que es farà efectiva amb càrrec
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a l’aplicació pressupostària D/933.63206 i D/933.63210 del pressupost de 2018 de l’Ajuntament del
Bruc.
Clàusula 7. Durada del contracte
La data d’inici de les obres serà el dia 12 de novembre de 2018, havent de restar finalitzades en el
termini de DOS MESOS i SIS MESOS PER AL LOT 6 des de la seva formalització.
No s’estableix possibilitat de pròrroga.
Clàusula 8. Admissió de variants i millores
No s’admeten variants.
Clàusula 9. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
El procediment per contractar serà obert simplificat, de caràcter no harmonitzat, de l’article 159 de la
LCSP, amb criteris d’adjudicació consistents en fórmules matemàtiques, valorant-se l’oferta econòmica
i millores presentades, així com criteris subjectes a judicis de valor.

Clàusula 10. Utilització de mitjans electrònics

La presentació de proposicions es farà únicament a traves del perfil de contractant de l’Ajuntament
del Bruc:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=25
78554
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DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE
Clàusula 11. Aptitud per contractar

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el corresponent contracte les
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena
capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per
qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85 de la LCSP; que acreditin la solvència que es requereixi i
compleixin els requisits següents:
A.

CRITERIS DE CAPACITAT
1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar.
2. Tenir, en el cas de persones jurídiques, un objecte social, fins o àmbit d'activitat que,
segons els seus estatuts o regles fundacionals, englobi les prestacions objecte del
contracte en qüestió.
3. Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
4. No estar sotmès en cap de les prohibicions de contractar assenyalades a l’article 71
LCSP en la data de conclusió del termini de presentació de sol•licituds de participació.
Tampoc hauran d'estar sotmesos en tal situació quan es procedeixi a l'adjudicació del
contracte.
5. No haver participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents
preparatoris del contracte, sempre que la dita participació pugui provocar restriccions
a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les
empreses licitadores.
6. Comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o
materials exigits en el present plec de condicions del servei. L'incompliment d'aquest
compromís serà considerat incompliment contractual molt greu.
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La manera d’acreditar la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar ha d’efectuar-se amb la presentació
de la documentació.
Així mateix, ha de tenir-se en compte que les circumstàncies relatives a la capacitat i a l’absència de
prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de la perfecció del contracte.
Addicionalment, les empreses que participin en aquest procediment de licitació han de disposar dels
permisos, llicències i/o autoritzacions que requereixi la normativa aplicable.
B. CONTRACTACIÓ AMB UNIONS TEMPORALS D'EMPRESARIS
El contracte s'atorgarà a una sola persona o entitat, si bé podrà ser concertat amb dos o més
persones o entitats, constituïdes a l'efecte d'aquest contracte en Unió Temporal d'Empresaris.
Els empresaris integrants quedaran obligats solidàriament respecte a l’Ajuntament del Bruc,
els drets front al mateix seran, en tot cas, indivisibles. Hauran d'anomenar un representant
únic de l'agrupació, amb poders prou per a exercitar els drets i complir les obligacions que es
deriven del contracte.
Cada un dels empresaris que integrin l'agrupació, acreditaran la seva capacitat i, segons sigui
procedent, la seva solvència o classificació. Quan s'exigeixi classificació per a un contracte
determinat, serà necessari que totes les empreses que formen la unió temporal estiguin
classificades com a empreses de serveis, acumulant-se després les característiques de les
respectives classificacions de cada una de què integren la unió a l'efecte d'aconseguir l'exigida
en aquest plec. En el cas d'exigir-se acreditar la solvència, es tindrà en compte la que resulti
de sumar la que acrediti cada societat.
Les ofertes econòmiques que formulin aquestes agrupacions hauran d'indicar noms i
circumstàncies dels empresaris que les formen i la participació de cada un d'ells en l’agrupació
així com la firma de tots els empresaris.
La formalització de la UTE en escriptura pública no serà necessària fins que no s'hagi efectuat
l'adjudicació a favor seu, i la seva duració haurà d’estendre’s fins a la cancel•lació de la
garantia definitiva del contracte. (data màx incripció reli, abans finalització període presentació
sol·licituds).
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C. CONTRACTACIÓ AMB EMPRESES ESTRANGERES
1. Empreses comunitàries
Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no
espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea que, d'acord amb la legislació de l'Estat en
què estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracte.
Quan la legislació de l'Estat en què es troben establertes aquestes empreses exigeixi una
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en ell
el servei de què es tracti, hauran d'acreditar que compleixen aquest requisit.
2. Empreses extracomunitàries
Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea hauran de
justificar, per mitjà d'informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que
s'acompanyarà a la documentació que es presenti, que l'Estat de procedència de l'empresa
estrangera admet al seu torn la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb
l'Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic del país en qüestió, en
forma substancialment anàloga. Es prescindirà de l'informe sobre reciprocitat en relació amb
les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització
Mundial de Comerç. En tot cas, aquestes empreses han de tenir oberta sucursal a Espanya,
amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin
inscrites en el Registre Mercantil.
3. Submissió a la jurisdicció espanyola
La concurrència d'empreses estrangeres de qualsevol país als contractes que es realitzen a
l'empara del present plec suposa la renúncia al fur jurisdiccional que pugui correspondre'ls,
sotmetent-se als Jutjats i tribunals espanyols.
Clàusula 12. Solvència Econòmica, financera y tècnica
De conformitat amb l’article 159 LCSP, s’eximeix al licitador d’acreditar la solvència econòmica,
financera i tècnica o professional, ara bé, per l’admissió a la licitació s’exigirà la presentació adjunt a
l’oferta, d’una declaració responsable del signat, fent expressa menció als extrems que es citen a
l’article 159.4.c), segon paràgraf de la LCSP.
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Les empreses hauran de disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica suficient.
S'entendran solvents els empresaris que reuneixin els següents requisits:
a.

Relació dels contractes de característiques semblants al què és objecte de la licitació,
executats pel licitador en els cinc últims exercicis ja sigui a favor de beneficiaris públics o
privats.

L’acreditació s’efectuarà mitjançant certificat de bona execució expedit per l’òrgan competent quan el
destinatari sigui una entitat del Servei Públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat l’acreditació
s’efectuarà mitjançant un certificat expedit per aquest o a falta del certificat, una declaració de
l’empresari.
Per a acreditar la solvència necessària per a celebrar un contracte determinat, l'empresari podrà
basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels
vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que, per a l'execució del contracte, disposa
efectivament d'aquests mitjans.
Clàusula 13. Garantia provisional
No s’estableix.
Clàusula 14. Garantia definitiva
Es fixa la garantia definitiva en un 5% de l’import de l’adjudicació (IVA EXCLÒS), de conformitat amb
els l’article 108 a 114 LCSP.

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 Tresoreria de l’Ajuntament del Bruc.
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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 a la
Tresoreria de l’Ajuntament del Bruc.
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 a la Tresoreria de l’Ajuntament del Bruc.
d) Mitjançant retenció de l’import, de la primera factura que s’expedeix. En cas de que resulti
insuficient l’import a abonar a l’adjudicatari, la resta de la retenció s’efectuaria en les
factures successives que s’expedeixin.

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 corresponent al 5% de
l’import de l’adjudicació i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de l’unió temporal.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 del de la LCSP.
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 la esmentada reposició.
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 conseqüència
d’una revisió de conformitat amb el que disposa la LCSP.
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.
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En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’Administració
pot resoldre el contracte.
Clàusula 15. Tramitació de l’ expedient i procediment d’adjudicació
La contractació es tramitarà de forma ordinària, no estant subjecta a regulació harmonitzada, que es
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 159 de la LCSP.
Clàusula 16. Perfil contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com la
composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través
de l’adreça següent:
www.bruc.cat
Clàusula 17. Procediment d’adjudicació
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Legislatiu 3/2016, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de
23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE
(“Reglament 910/2014/UE”). Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat
de signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país
de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament 910/2014/UE.
Atès que els lots tenen criteris heterogenis de valoració, en el perfil del contractant de
l’Ajuntament del Bruc, trobarà dos anuncis de licitació, un amb el nom Obra de reforma,
conservació i manteniment de l’edifici de Can Casas – LOTS 1 a 5 Exp 01.04.006.011.2018
i l’altre amb el nom Obra de reforma, conservació i manteniment de l’edifici de Can Casas
– LOT 6 Exp 01.04.006.011.2018. En funció dels lots als que es vulgui presentar, haurà d’escollir
un o els dos procediments per presentar les seves ofertes de conformitat amb les indicacions
següents:
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En cas que al Quadre de característiques s’indiqui que les ofertes s’han de preparar en un (1) Sobre
(LOTS 1-5), aquest Sobre ha de contenir la següent documentació:
i. Sobre A (Documentació Administrativa) + (Proposició avaluable mitjançant fórmules) :
ha de contenir la documentació que s’indica a la clàusula 18.1 d’aquest PCP i la documentació relativa
als criteris d’adjudicació el valor dels quals es determina mitjançant l’aplicació de fórmules. En concret,
s’ha d’incloure la proposta econòmica seguint el model previst a l’Annex “Proposició Econòmica
Lot 1-5.”
En cas que al Quadre de característiques s’indiqui que les ofertes s’han de preparar en dos (2)
Sobres (LOT 6), aquests Sobres han de contenir la següent documentació:
i. Sobre A (Documentació Administrativa)+ (Proposició avaluable mitjançant judicis de
valor): ha de contenir la documentació que s’indica a la Clàusula 18 i la documentació relativa als
criteris d’adjudicació el valor dels quals es determina mitjançant judici de valor que s’indica al Quadre
de característiques.
ii. Sobre B (Proposició avaluable mitjançant fórmules): ha de contenir la documentació relativa
als criteris d’adjudicació el valor dels quals es determina mitjançant l’aplicació de fórmules.
En concret, s’ha d’incloure la proposta econòmica seguint el model previst a l’Annex “Proposició
Económica Lot 6” d’aquest PCP i la resta de documentació que s’indiqui a l’Apartat K del Quadre de
característiques i clàusula 18 d’aquest PCP.
Les ofertes han de ser secretes i els licitadors, en conseqüència, han de garantir dit caràcter
respectant estrictament la forma de presentació de les ofertes.
D’aquesta manera, lliurar sobres digitals que no garanteixin el caràcter secret de les ofertes
comportarà l’exclusió del licitador.
Així mateix, incloure en el Sobre A (Documentació administrativa) informació relativa al Sobre B
(Proposició avaluable mitjançant fórmules) pel LOT 6 o incloure informació respecte de les
proposicions avaluables mitjançant judicis de valor i de les propostes avaluables mitjançant fórmules
en un Sobre diferent del que pertoqui comportarà una infracció del caràcter secret de l’oferta i, per
tant, l’exclusió del licitador.
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Cal presentar el número de Sobres que pertoqui per a cadascun dels lots als quals el
licitador presenti oferta.
Clàusula 18. Contingut dels sobres
El Sobre A (Documentació administrativa) contindrà:
a) Una portada amb les dades indicades a la Clàusula 17 i 23.
b) Un índex en què es recullin tots els documents inclosos al sobre, ordenats numèricament.
c) Separadors dels documents.
d) Declaració responsable continguda a l’Annex I “Declaració Responsable”, degudament
emplenada, signada i amb la seva corresponent identificació. Ara bé, les empreses licitadores
que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, en un
expedient virtual d’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un
sistema de prequalificació, d’accés gratuït (i.e. Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya –“RELI”- i Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic –“ROLECE”-), només han de facilitar en cada part de la Declaració responsable
la informació que no figuri en aquestes bases o que no hi consti vigent o actualitzada.
(ANNEX I “Declaració Responsable”)
e) En cas que el licitador recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb
l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, cadascuna de dites
empreses haurà de presentar la declaració responsable continguda degudament emplenada,
signada i amb la corresponent identificació. (ANNEX V “Subcontractació”)
f)

Declaració responsable seguint el model previst a l’ANNEX I “Declaració Responsable”
relativa al compliment de les condicions especials d’execució del Contracte, degudament
emplenada.

g) Declaració responsable relativa al nomenament del coordinador tècnic o interlocutor en cas,
seguint el model previst a l’ANNEX VI “Coordinador o Interlocutor”.
h) Declaració responsable de pertinença a grup empresarial, seguint el model previst a l’ANNEX
II “Grup Empreses”.
i)

En cas que diversos empresaris concorrin agrupats en una UTE, s’haurà d’incloure, per
cadascuna de les empreses participants, una declaració responsable seguint el model previst a
ANNEX VII “Declaració UTE”, degudament emplenada, signada i amb la corresponent
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identificació i s’haurà d’aportar el compromís de constituir la UTE per part dels empresaris que
siguin part de la mateixa, de conformitat amb allò exigit per l’article 69.3 de la LCSP i aquest
PCP, en què s’hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels components que les subscriuen i
el percentatge de participació de cadascun i el nomenament d’un representant o apoderat
amb facultats suficients per a exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del
Contracte fins que s’extingeixi.
j)

Pel que fa a les empreses estrangeres, addicionalment a la declaració responsable a què es fa
referència en l’apartat d) anterior, hauran d’aportar una declaració de sotmetiment a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre en cas que el Contracte
s’executi a Espanya, per a totes les incidències que directament o indirectament es derivin del
Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitant.

k) Si es preveu la divisió en lots de l’objecte del Contracte, si els requisits de solvència
econòmica i financera o tècnica i professional exigits varien d’un lot a un altre, s’aportarà
una declaració responsable per cada lot o grup de lots als quals apliquin els mateixos
requisits de solvència.

En el Sobre A pels LOT 1 al 5 s’afegirà la “Proposició avaluable mitjançant fórmules”
amb el següent contingut:
a) Annex “Proposició Econòmica LOT 1-5”
Part de l’oferta que s’avalua amb criteris d’adjudicació el valor dels quals es determina
mitjançant l’aplicació de fórmules signada pel seu representant (en cas que el licitador sigui
una UTE, hauran de signar els representants de totes les empreses que la composen) i la
documentació acreditativa de les referències tècniques a les quals correspongui aplicar els
referits criteris d’adjudicació
Els elements específics que s’han d’incloure s’indiquen al Quadre de característiques i el
model de proposició econòmica corresponent.
El preu de l’oferta econòmica inclourà tota mena de despeses, arbitris o taxes necessàries que
s’originin amb motiu del Contracte i la seva execució correcta.
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A més, en el preu proposat hi ha d’haver desglossat l’IVA vigent, que ha d’expressar-se com a
partida independent. Qualsevol variació del tipus d’IVA serà aplicable a partir de la seva
vigència.
En el Sobre A pel LOT 6 s’afegirà la “Proposició avaluable mitjançant judicis de valor”
amb el següent contingut:
a) Part de l’oferta que s’avalua mitjançant criteris d’adjudicació el valor dels quals es
determina amb judicis de valor, signada pel seu representant (en cas que el licitador sigui
una UTE, hauran de signar els representants de totes les empreses que la composen) i la
documentació acreditativa de les referències tècniques a les quals correspongui aplicar els
referits criteris d’adjudicació. Els elements específics que s’han d’incloure s’indiquen a
l’apartat quadre de característiques al seu apartat k.
b) Aspectes de la proposta avaluable mitjançant judicis de valor que tinguin caràcter
confidencial i no puguin ser revelats a altres licitadors. En cap cas es podrà considerar
confidencial la totalitat de la proposició avaluable mitjançant judicis de valor.

El Sobre B pel LOT 6 (Proposició avaluable mitjançant fórmules) contindrà:

a) Una portada amb les dades de referència de l’expedient .
b) Un índex en què es recullin tots els documents inclosos al sobre, ordenats
numèricament.
c) Separadors dels documents.
d) Annex “Proposició Econòmica LOT 6”
Part de l’oferta que s’avalua amb criteris d’adjudicació el valor dels quals es determina
mitjançant l’aplicació de fórmules signada pel seu representant (en cas que el licitador
sigui una UTE, hauran de signar els representants de totes les empreses que la
composen) i la documentació acreditativa de les referències tècniques a les quals
correspongui aplicar els referits criteris d’adjudicació.
Els elements específics que s’han d’incloure s’indiquen al Quadre de característiques i el model de
proposició econòmica corresponent.
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El preu de l’oferta econòmica inclourà tota mena de despeses, arbitris o taxes necessàries que
s’originin amb motiu del Contracte i la seva execució correcta.
A més, en el preu proposat hi ha d’haver desglossat l’IVA vigent, que ha d’expressar-se com a partida
independent. Qualsevol variació del tipus d’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.
Clàusula 19. Determinació de l’oferta amb millor relació qualitat-preu
1. El Contracte s’adjudicarà a aquella oferta que presenti una millor relació qualitat-preu.
2. Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’oferta amb millor relació qualitat-preu,
s’atendrà als criteris de valoració previstos en al Quadre de característiques, apartat k.
3. En cas que en la present licitació les ofertes s’avaluïn mitjançant criteris sotmesos a judici de valor i
criteris avaluables automàticament mitjançant fórmules, s’han d’aplicar:
Clàusula 20. Mesa de contractació

La Mesa de contractació està formada pels següents membres:
President:

Alcalde

Vocals:

Arquitecte Municipal
Tècnic del Consell Comarcal de l’Anoia
Tècnica Administració General
Arquitecte-tècnic

La Secretària interventora de l’Ajuntament realitzarà les funcions de secretària de la Mesa.
La Mesa de Contractació es constituirà el tercer dia hàbil després de la finalització del termini de
presentació de les proposicions.
La mesa de contractació procedirà a l'obertura dels Sobres «A», que contenen la documentació
administrativa, la proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica.
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Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els
requeriments, la Mesa procedirà a l'avaluació i classificació de les ofertes.
L’obertura dels sobres A i B es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública. De
conformitat amb el que estableix l’article 157 de la LCSP, l’obertura dels sobres no es realitzarà en
acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics. El sistema informàtic
que suporta la plataforma té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura
dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.
Si els defectes observats per la mesa en relació amb el sobre A són esmenables, concedirà un termini
inferior a set (7) dies per a la resolució d'errors o omissions. La comunicació als interessats es farà
mitjançant l’eina de notificacions electròniques de la Plataforma electrònica de contractació.
Després de decidir sobre l’admissió o inadmissió de les proposicions, es farà l'obertura de la
documentació relativa als criteris automàtics (sobre B) pel LOT 6.
En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:
・ Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que
l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta econòmica.
・ No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.
・ Excedeixin del pressupost màxim establert per a cada lot en la clàusula 5a.
・ Variïn substancialment el model de proposició establert.
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en xifres, prevaldrà
l’expressada en lletres.
Abans de valorar definitivament les ofertes, la mesa demanarà l’emissió d’informe en relació al judicis
de valor del LOT 6.
Emesos, si escau, els corresponents informes, la mesa procedirà a la valoració de les ofertes en la
seva totalitat, d’acord amb la puntuació obtinguda en els diferents criteris.
A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà l'adjudicatari del contracte.
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Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en aquest acte, a comprovar,
si s’escau, en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa està degudament
constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l'oferta, ostenta la solvència
econòmica, financera i tècnica o, si escau la classificació corresponent i no està incursa en cap
prohibició per contractar.
Clàusula 21. Comitè d’experts
La constitució del comitè d’experts, no resulta procedent en aquest expedient.
Clàusula 22. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
Per a la selecció de les propostes presentades es prendran en consideració els criteris que
s’assenyalen amb la ponderació que s’especifica:
La puntuació màxima total serà de 100 punts per cada lot, que es distribuiran en funció de l’aplicació
dels criteris següents:
Lot 1,2,3,4 i 5

-

Oferta econòmica (preu final – 100 punts)

Puntuació= 100 x
=
=
=

o
e

Lot 6
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-

Oferta econòmica (preu final – 65punts)

Puntuació= 65 x
=
=
=

o
e

Ordre

Descripció

Puntuació màxima: 75 punts

1.1

Oferta econòmica

75 punts

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ JUDICIS DE VALOR
Ordre

Descripció

Puntuació màxima: 25 punts

1.1
1.2.

Rajola vidriada
Prestatgeries

20 punts
5 punts

1.1. Rajola vidriada – 25 punts
Aconseguir una restauració el més propera conceptualment a l’estat original de l’edifici, es proposa
incrementar el revestiment de rajola vidriada de rajola vidriada de la façana del carrer en planta 1a i
cornisa de coberta.
1. Subministrament i col·locació de rajola vidriada en cornisa superior, grafiada en color roig
amb un total de 66 peces, d’acord amb plànol adjunt. (5 punts)
2. Subministrament i col·locació de rajola vidriada en revestiment vertical, delimitant mansardes,
amb un total de 84 peces, d’acord amb plànol adjunt. (5 punts)
3. Subministrament i col·locació de rajola vidriada en cornisa de coberta, color verd, amb un
total de 245 peces, d’acord amb plànol adjunt.. (10 punts)
1.2 Prestatgeries – 5 punts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acer pintat pel mètode de cataforesi.
Alçada mínima 2,50 m.
Safates per mòdul mínim, 5 safates.
Muntatge/desmuntatge ràpid, sense cargols.
Càrrega mínima per safata de 200 kg.
Panell de fons d’acer galvanitzat Sendzimir, perforat.
Panell lateral d’acer galvanitzat Sendzimir, perforat, a final de conjunt de mòduls (no entre
mòduls).
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8.
9.

Inclòs atirantat, fixació a partet i/o ancoratge superior Sendzimir, perforat, segons
requeriment del fabricant.
Model MECALUX SIMPLOS o similar.

La distribució és segons plànol adjunt.
Els licitadors han de presentar sobres diferents per cada lot al qual es presenten, amb
la identificació corresponent de cada sobre

Clàusula 23- Presentació Electrònica
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves
ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, de la Generalitat de Catalunya.
La utilització d'aquests serveis suposa:
-

La preparació i la presentació d'ofertes de forma electrònica pel licitador.

-

La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.

-

L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de vint
dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de
contractant, exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació
d'ofertes que la Plataforma de Serveis de Contractació Pública posa a la disposició de candidats i
entitats licitadores per a tal fi.
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en un únic
arxiu electrònic, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de
Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: http://contractaciopublica.gencat.cat. Un cop
accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. Les adreces electròniques que
les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les
emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les
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mateixes que les que designin en la declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través
d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i
adjuntar-la en format electrònic en el sobre corresponent. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. Per poder
iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una
paraula clau per al sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni
recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant,
per l’accés al seu contingut. L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu
electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat
a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres,
en la data i l’hora establertes. Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans
de l’obertura del sobre xifrat. En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no
es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina
de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de la paraula clau, que només elles custodien durant tot el
procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula
clau. Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
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En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de
les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps
que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant
el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.
Es pot trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a
l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web
següent:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?stlocale=ca_ES).
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament de
les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer
l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb
la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas
de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha
estat retirada. Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per
tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència
de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi
nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà
responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. En cas que algun
document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui
afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en
el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar
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l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. Les empreses licitadores podran presentar una
còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà
sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels
documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en
compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a
través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la
comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a
l’adreça web següent:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?setlocale=ca_ES)
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, així
com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre
de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició (a excepció dels diferents lots).
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 dona lloc a la no-admissió de cap de les
propostes que hagi subscrit.
Per aquest motiu, per participar en aquesta participar en aquesta licitació, és important que els
licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
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L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament
per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un arxiu electrònic, signat pel
licitador, en el qual es farà constar la denominació del l’arxiu electrònic i la llegenda «Proposició per
licitar a la contractació d’obres de reforma edifici de Can Casas». La denominació dels sobres
és la següent:
Lot 1. Cambres higièniques
Lot 2. Patí dels tarongers
Lot 3. Sala d’estudis complementària a la Biblioteca municipal
Lot 4. Tancat dels gegants
Lot 5. Paviment i pintura
Lot 6. Reforma de façanes i cobertes
L’obertura dels sobres es farà a través de la plataforma electrònica de contractació publica. De
conformitat amb el que estableix l’article 157.4 de la LCSP, l’obertura dels sobres no es realitzarà en
acte públic, ates que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics.
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.
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.
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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.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres , seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quaranta-vuitena.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà
preferència en l’adjudicació del contracte, en aquest ordre:
1.- La proposició presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores
amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes
a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació. Si
vàries empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més avantatjosa
acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per
cent, tindran preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major
percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
2.- La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l’adjudicació del contracte que
disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, sempre que aquestes
proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius que serveixen de base per a l’adjudicació.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, l’adjudicació del
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal o
desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat
perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta resulta
anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni
desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació
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a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 3 dies
hàbils, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa sol·licitada,
ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser
complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la sotmetrà
a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei
corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas
contrari, el seu rebuig.
Clàusula 24. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la proposta
d’adjudicació, en la qual figuraran les ofertes classificades per ordre decreixent de valoració i
identificada l’oferta amb millor puntuació.
L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa, requerirà a
l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta amb millor puntuació per a què, dins del termini de set
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la
garantia definitiva i la documentació a què es fa esment a continuació:
L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els
documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius conforme es troba
al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i
14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb
l’article 15 de la mateixa norma.
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Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions
amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost
relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de
l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la
matrícula de l’Impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 82 del
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el
document de declaració en el cens de persones obligades tributàriament.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:
-

Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa
es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa
tributària amb l’Estat.

-

Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

-

L’Ajuntament comprovarà que l’adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l’Ajuntament.

-

Resguard del pagament del 5% de la garantia definitiva.

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a
què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant una declaració
responsable.
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A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de
caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social,
d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents anteriors, si ha
indicat en la declaració responsable o en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenir-los
directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i
facilitat la informació necessària per accedir-hi.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta amb millor puntuació obtinguda, haurà
d’aportar la documentació següent:
1. Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència.
2. Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i
de gestió mediambiental.
3. Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76 de la LCSP, quan s’hagi
exigit.
4. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula catorzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi
mitjançant la retenció sobre el preu).
5. Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa està integrada per
un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què s’ha
adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes.
6. Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini el quadre de característiques del contracte.
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Clàusula 25. Renúncia i desistiment
Correspon a l’òrgan de contractació́ per raons d’interès públic degudament justificades renunciar a
celebrar el contracte abans de l’adjudicació.́ En aquest cas no es generarà̀ indemnització́ en favor dels
licitadors, només es compensaran aquelles despeses en que s’hagin incorregut, degudament
justificables de conformitat amb l’article 152 LCSP.
També́ pot desistir de l’adjudicació́ quan aprecií̈ una infracció́ no esmenable de les normes de
preparació́ del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.́
Clàusula 26. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula vint-i-quatrena, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del
termini de cinc dies naturals següents a la recepció de dita documentació.
L’adjudicació del contracte es notificarà per mitjans electrònics a les empreses licitadores i es
publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini en què s’ha de
procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s'enviarà, a l'adreça de correu electrònic que les empreses licitadores hagin designat
en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació, amb l'enllaç
per accedir-hi.
D'acord amb el previst en l'article 151 de la LCSP, el termini per considerar rebutjada la notificació,
amb els efectes previstos en la legislació de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, serà de cinc dies naturals.
Clàusula 27. Formalització i perfecció del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini de quinze dies hàbils següents a aquell en
que es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la clàusula
anterior.
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Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a
l’empresa adjudicatària, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva o de
l’import de la garantia provisional que, si s’escau, s’hagués constituït. A més, aquest fet pot donar lloc
a declarar a l'empresa en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71 de la LCSP.
En el supòsit que el contracte no es formalitzi en termini per causes imputables a l’Administració,
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 l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord
amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de conformitat amb la clàusula quinzena.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació 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.
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.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per
poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva inscripció, les seves dades
bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de
preus, l’import final i l’extinció del contracte.
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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.
Clàusula 28. Despeses per compte de l’adjudicatari
Aniran a compte de l’adjudicatari, les despeses derivades de la formalització del contracte quan aquest
s’elevi a petició seva, a escriptura pública, així com les despeses materials i les taxes per prestació
dels facultatius de comprovació del replanteig, inspecció i liquidació del contracte i qualsevol altre que
resulti d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i la quantitat que aquestes determinin.
L’adjudicatari s’obliga a satisfer les quantitats que es meritin en concepte de llicència d’obres, impost
sobre construccions, instal·lacions i obres o qualsevol altre impost de similars característiques
establert per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’Administració local incloent totes les despeses
d’atorgament d’avals, fiances o altres mesures de garantia que s’exigeixin vinculades a aquestes
actuacions administratives.
L’adjudicatari està obligat a instal·lar pel seu compte, els cartells identificatius de l’actuació, les
senyalitzacions precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupin els treballs i els
punts de possible perill per les obres, tant en la citada zona com a les rodalies de la mateixa.
DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 29. Responsable del contracte
Es designa com a persona responsable del present contracte, a l’Arquitecte-tècnic de l’Ajuntament del
Bruc.
Clàusula 30. Execució de les obres
L’execució del contracte es realitzarà per risc i ventura del contractista excepte en els supòsits de
força major, als que referència l’art. 239 LCSP.
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Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en aquest Plec i al Plec
de prescripcions tècniques que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que, en
interpretació tècnica d’aquest fossin emeses pel Director facultatiu de les obres.
En tot cas correspon al contractista l’obligació de tramitar i obtenir les llicencies, permisos i qualsevol
altre autorització concreta per l’adequada execució de l’obra contractada.
Clàusula 31. Comprovació del replanteig. Inici de les obres.
1. La comprovació de replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o disconformitat de les
parts contractants amb el replanteig de l'obra, així com també posar de manifest les observacions que
es considerin oportunes, amb els efectes previstos per la normativa vigent. La comprovació s'ha de fer
el dia senyalat per l'Ajuntament, amb presència del tècnic de l'Ajuntament encarregat de la direcció de
l'obra i del contractista, de la qual cosa s’estendrà acta de resultat. El termini per realitzar la
comprovació del replanteig i inici d’obres no pot ser superior a 15 dies hàbils comptats des de la
formalització del contracte.
2. El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació de
replanteig per a cada lot.
Clàusula 32. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del
replanteig.
Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir
modificacions en la memòria valorada que s’ha d’executar, el director redactarà en el termini de
quinze dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una estimació raonada de l'import
d'aquelles modificacions.
Si l'Ajuntament decideix la modificació de la memòria, es procedirà a redactar les modificacions
precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i ordenant,
en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions
previstes en la memòria. Una vegada aprovada la modificació, serà la vigent als efectes del contracte.
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Clàusula 33. Responsabilitat
Durant el desenvolupament de les obres i fins al compliment del termini de garantía, el contractista és
responsable dels defectes que en la construcció es puguin advertir.
Si l’obra es declara com a ruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults
de la construcció, degut a l’ incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest
dels danys i els perjudicis que es manifestin durant el termini de quinze anys a comptar des de la
recepció.
El règim de danys ocasionats a tercers serà l’establert a l’article 196 i 238 LCSP.
Clàusula 34. Cessions i subcontractacions
Els drets i obligacions d’aquest contracte podran ser cedits per l’adjudicatari a un tercer, en els termes
i condicions establerts a l’article 214 LCSP.
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, excepte que el
contracte estableixi el contrari, o que per la seva naturalesa i condicions es dedueixi que aquell ha de
ser executat directament per l’adjudicatari, que en tot cas es farà constar en el quadre de
característiques.
En cas que l’adjudicatari vulgui subcontractar parcialment l’execució del contracte, haurà de complir
obligatòriament amb el que preveu l’article 214 de la LCSP, en especial, comunicant prèviament a
l’Ajuntament qualsevol subcontractació i preveient que els subcontractistes tinguin l’aptitud i solvència
per als treballs que hagin d’executar en l’obra.
La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses subcontractades es
realitzarà a la direcció facultativa per escrit amb una antelació mínima de cinc dies a la data en què els
treballs a executar pel subcontractista hagin de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat
teòrica de subcontractar, que en cap cas suposarà la simple prestació personal sense especialització
prèvia, ni prestamisme personal encobert.
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La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les prescripcions establertes
a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a l'article 215 de la
LCSP, s’imposarà la penalitat regulada a l'article 215, amb subjecció al règim següent:
– Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l'article 192 i 193 de la LCSP.
Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat que,
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, cas en el qual
podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La reiteració en
l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.
L’ infracció de les condicions establertes a l’article 215.2 LCSP, tindrà alguna de les següents
conseqüències:
-

Imposició al contractista d’una penalitat fins al 50% de l’import subcontractat.
o

La resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a
l’article 211.1.f) de la LCSP.

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes obligacions:
a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i exercir directament
la direcció dels treballs.
b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de
riscos laborals.
c) Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada.
d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb contracte indefinit que
la llei indica.
e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades.
f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.
g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar accés al Llibre de
subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra i representants dels treballadors i
treballadores a l’obra.
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h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les empreses de l’obra,
sobre totes les contractacions o subcontractacions de l’obra, així com de les mesures previstes
per a la coordinació d’activitats.
D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin ser contractades
o subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que estan inscrites en el Registre
d’Empreses Acreditades i han de tenir un nombre de persones treballadores contractades amb
caràcter indefinit no inferior al 30 per cent, per tal de garantir l’estabilitat laboral.
Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral s’ha d’estar al que
disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

Clàusula 35. Mitjans personals i materials
En els termes de l’article 76.2 i amb l’abast establert a l’article 192.2 o 211.1.f LCSP, l’adjudicatari es
compromet a assignar a l’execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris, d’acord
amb el plec de prescripcions tècniques.
Clàusula 36. Modificacions
De conformitat amb l’article 204 LCSP, es podran incorporar modificacions al contracte durant la seva
vigència fins un límit del 20% del preu inicial, sempre i quan aquestes tinguin plena relació amb
l’objecte del contracte, no podent suposar l’establiment no nous preus unitaris no previstos en el
present contracte.
Clàusula 37. Revisió de preus
No procedeix
Clàusula 38. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar
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les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà
necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Clàusula 39. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es
pot sol·licitar un informe tècnic i no vinculant.

DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Clàusula 40. Abonaments a l’empresa contractista
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que
comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han
d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida i d’acord amb
la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en els articles 198 i 243 de la LCSP.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en
el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de
les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de
Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).

AJUNTAMENT DEL BRUC C/ Bruc del Mig, 55 08294 El Bruc Tel: 93 771 00 06 Fax: 93 771 04 50 e-mail: bruc@diba.cat
C.I.F: P0802500I

Pàgina 37 de 42

Plec de clàusules administratives per l’obra de reforma, conservació i manteniment de
l’edifici de Can Casas, mitjançant procediment obert simplificat. (01 04 006 011 2018)

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a
executar les obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada
any, qualsevol que sigui l’ import del què s’ha executat o de les certificacions expedides, major
quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per les
operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de
maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en els
articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts
a l’article 200 de la LCSP.
Clàusula 41. Altres obligacions de l’empresa contractista
Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:
a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
subministrament les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’anunci de licitació
(l’import màxim es determina com a màxim en 200,00 euros) i de qualsevol altre que resulti
d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.
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d) 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.
e) L’empresa contractista s’obliga

a realitzar la publicitat corresponent, a què una part del

finançament de l’obra és amb un recurs econòmic de la Diputació de Barcelona, amb
l’expressió “amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona”

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.
Clàusula 42. Suspensió del contracte
En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 208 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, 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.
L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin.
Clàusula 43. Penalitats
De conformitat amb els articles 192 i 193 LCSP, s’establiran les següents penalitats:
-

Incompliment parcial o compliment defectuós: seran proporcionals al nivell
d’incompliment, amb el límit del 10% del preu del contracte (IVA exclòs) per cada
penalitat aplicable, no podent superar la suma de les penalitats aplicades el 50% del
valor del contracte.
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Demora en l’execució: 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte per cada
dia d’incompliment. Si l’import de la penalitat supera el 5% del valor del contracte, es
podrà procedir a la resolució del mateix.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 44. Recepció i liquidació
La recepció de l’obra objecte del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i
243 de la LCSP.
Si els béns no es troben en estat de ser rebuts es farà̀ constar així ́ en l'acta de recepció́ i es donaran
les instruccions precises al contractista perquè̀ esmeni els defectes observats o procedeixi a la seva
reparació o esmena.
Clàusula 45. Termini de garantia i devolució o cancel•lació de la garantia definitiva
Les garanties constituïdes, un cop liquidades les eventuals responsabilitats amb càrrec a les mateixes,
seran retornades d’ofici per l’Administració d’acord amb el previst a l’article 111 LCSP. El termini de
garantia de l’obra s’estableix en un any, des de la data de recepció de l’obra.
Clàusula.46. Resolució del contracte
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades 211.1 LCSP,

i per les

específicament indicades pel contracte d’obres de conformitat amb l’article 245 LCSP.
Són causes de resolució del contracte:
a. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista.
b. El mutu acord entre l'Administració i el contractista.
c. La no formalització del contracte una vegada feta l’adjudicació.
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d. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista per més de 2 mesos.
e. L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials que consten en aquest
plec.

La resolució del contracte donarà lloc a la recíproca devolució dels béns i de l'import dels pagaments
realitzats, i, quan no fos possible, L’Ajuntament del Bruc haurà d'abonar aquesta el preu dels
efectivament entregats i rebuts de conformitat.
Quan el contracte es resolgui per culpa de l'adjudicatari, li serà confiscada la garantia definitiva, sense
perjudici de la indemnització, si és el cas, per danys i perjudicis originats a l’Ajuntament del Bruc que
excedeixin de l'import de la garantia confiscada.
Clàusula 47. Renúncia i desestiment
En cas que l’Òrgan de contractació renuncií a celebrar un contracte pel qual hagi efectuat la
corresponent convocatòria, o decideixi reiniciar el procediment per a la seva adjudicació, ho notificarà
als candidats o licitadors.
La renuncia a la celebració del contracte o el desestiment del procediment només podrà pactar-se per
l’Òrgan de Contractació abans de l’adjudicació. En ambdós casos es compensarà als candidats o
licitadors per les despeses que haguessin assumit d’acord amb els principis generals que regeixen la
responsabilitat de l’Administració.
RÈGIM DE RECURSOS I INVALIDESA
Clàusula 48. Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació, d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de contractació són
susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei
39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques, o del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció
d’aquest contracte, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions Públiques.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar aquest
contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar- lo per raons d’interès públic,
llevat del cas en què les modificacions es trobin previstes en el plec i acordar-ne la resolució i els seus
efectes, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions Públiques, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Clàusula 49. Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general d’invalidesa
previst als articles 38 a 43 de la LCSP.
Clàusula 50. 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, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte.
Per la mera presentació́ de la proposició́ s’entén que els licitadors renuncien a qualsevol fur i privilegi
propi i es sotmeten als Tribunals competents amb jurisdicció́ a El Bruc per resoldre i conèixer totes les
qüestions litigioses que puguin suscitar-se en relació́ als efectes i extinció́ del contracte.
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