PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EL
CONCURS DE PROJECTES, AMB DUES FASES I AMB INTERVENCIÓ DE JURAT,
PER LA REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSIC I EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRES,
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PROJECTE D’ACTIVITATS I AMBIENTAL, DE
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA BIBLIOTECA A LA CANTONADA DEL C/
PIUS MACIÀ AMB MAGÍ FÀBREGA DE SÚRIA, AIXÍ COM L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE AL GUANYADOR DEL CONCURS.

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
DADES DEL PODER ADJUDICADOR
Administració contractant
Òrgan de contractació
Àrea/Unitat encarregada del seguiment
i execució del contracte (art. 62 LCSP)
Data resolució/acord inici expedient de
contractació
Adreces
electròniques
perfil
del
contractant (Inserit en la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya)

Ajuntament de Súria
Ajuntament de Súria
Departament d’Urbanisme

Petició
informació
dubtes, preguntes

A la mateixa adreça anterior,
apartat “tauler d’anuncis” i dins
d’aquest “dubtes i preguntes”
99/2020

complementària,

Expedient administratiu

Descripció de l’objecte del contracte

A.1. Objecte
L'objecte d’aquest contracte consisteix en la prestació dels serveis d’arquitectura,
per a la redacció dels projectes tècnics i direccions facultatives necessàries, per a
poder dur a terme l’execució de les obres de construcció d’una biblioteca a la
cantonada del C/ Pius Macià 17-25 amb Magí Fàbrega 24 del terme municipal de
Súria que s’indiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques de la present licitació,
mitjançant la modalitat de “concurs de projectes” regulada en els articles 183 a 187
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (per acrònim
LCSP) i els articles 11 a 21 la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura de
Catalunya (per acrònim LAC).
En concret, l’objecte del contracte es correspon amb la següent prestació de
serveis:
-

Projecte bàsic i executiu.
Direcció facultativa d’obres,
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A.

Acord Junta de Govern Local del dia
20-12-2020
https://contractaciopublica.gencat.
cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=28881
974

-

Estudi de Seguretat i Salut.
Projecte d’Activitats i Ambiental.

L’adjudicació de la direcció facultativa de les obres, resta suspesa fins a la
contractació, formalització i execució material de les corresponents obres, havent-se
d’estar a allò que s’indica en aquest Plec respecte a la no execució de les obres.
En queden excloses la Direcció d’execució d’obres (aparelladors, arquitectes tècnics,
enginyers de l’edificació i enginyers tècnics) i la Coordinació de seguretat.
Tant el projecte tècnic bàsic, com el projecte tècnic executiu hauran de ser visats al
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, seguint les pautes exigibles de visat de la LOE i
de la normativa d’obligat compliment.
En la fase de redacció del projecte bàsic i del projecte executiu, s’establirà una
Comissió Tècnica de seguiment del projecte, per l’acompliment del programa
funcional, el pressupost i els terminis.
El lliurament final del projecte executiu, contemplarà tota la documentació escrita,
gràfica i digital suficient per a l’aprovació del mateix per l’Ajuntament i per l’inici de la
fase de licitació de les obres. Aquest lliurament es formalitzarà en: (i) una còpia paper
en format A3, (ii) un CD amb tota la documentació en format .pdf , i (iii) la gràfica en
format .dwg.
Amb el lliurament final del projecte també serà obligatori afegir-hi (iv) una maqueta
virtual dels interiors i dels exteriors en format .avi , (v) un vídeo per afegir a les
xarxes socials en format .mp4, i (vi) una maqueta física de mides 1.00 x 1.00 metre,
amb els materials que es considerin més adients per a poder-los exposar al públic.
A.2.

Justificació de la necessitat de contractar

De conformitat amb els principis de necessitats, idoneïtat i eficiència establerts a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (per acrònim LCSP),
les entitats del sector públic poden, previ compliment dels requisits legalment
establerts, celebrar els contractes que siguin necessaris per al compliment i
realització de les seves finalitats institucionals.
El present concurs de projectes té per objecte, iniciar el procés per a la futura
construcció d’una nova Biblioteca al municipi, a l’espai conegut com a “antic
Califòrnia”, situat al carrer Pius Macià 17-25, cantonada Magí Fàbrega 24, dins el sòl
urbà de Súria.
Per tant, mitjançant la present licitació es pretén donar satisfacció a les necessitats
derivades de la implantació d’una biblioteca municipal en substitució de la petita
instal·lació que ara hi ha al municipi; i amb vocació que també doni cobertura al
servei pels municipis del voltant.
A.2.2. Idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer les necessitats.
L’objecte del concurs de projectes és la construcció d’una edificació destinada a
equipament, en concret, d’una biblioteca municipal.
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A.2.1. Naturalesa i extensió de les necessitats

A.2.3. Justificació de les raons per les quals la prestació del servei no port realitzarse amb els mitjans propis.
Aquest projecte es proposa encarregar-ho mitjançant un concurs de projectes, a un
equip extern a l’Ajuntament, per la insuficiència de mitjans humans i materials de
què disposa actualment els Serveis Tècnics municipals.
B.

Lots

B.1.

Justificació del motiu pel qual no hi ha lots
De conformitat amb allò previst a l’article 99 de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic (LCSP), s’exposa que el present contracte no es divideix en
lots perquè l’execució independent de les seves diferents fases en
comprometria considerablement la qualitat, vista la interdependència
existent entre elles.
El projecte arquitectònic és una unitat indivisible, quins treballs accessoris es
realitzen amb molta més coordinació i eficiència si s’executen pel mateix
autor/a del projecte, vist l’elevat grau de coneixement del mateix que té
l’equip redactor. Així mateix, la direcció de les obres resulta també molt més
eficient i garanteix la qualitat del resultat final, si qui l’executa és l’equip
redactor del projecte arquitectònic.

C.

Codi CPV: 71200000-0

B.

Dades econòmiques

Serveis de arquitectura i serveis connexes.

B.1. Sistema per a la determinació del preu
X

A tant alçat.
Preus unitaris.

El preu del contracte ha estat determinat tenint en consideració les següents
partides en funció de les anualitats i el sistema de càlcul que s’explicita al Plec
Tècnic, a partir d’un pressupost d’execució material (PEM) de l’obra de 2.600.000 €;
tenint en compte que els treballs a executar a les anualitats 2021 i 2022, es
contractaran el 2021:
-

-

2021: Per les compensacions en fase de concurs: 16.000 €
2022: Projecte bàsic (inclourà Memòria de qualificació energètica HE0 i
HE1, Memòria d’incendis pel tràmit anticipat al Servei de Prevenció i
extinció de Bombers, i Memòria justificativa si no s’utilitzen col·lectors
solars d’acord al HE4): 67.761 €.
2022: Estudi de seguretat i salut i programa de control de qualitat 8.712€.
2022: Projecte executiu: 58.081.€.
2022: Pel visat al Col·legi d’Arquitectes: 2.879.€.
2022: Projecte d’instal·lacions i també d’activitats i ambiental (que es
tramitarà en règim de comunicació): 27.000.€.
2023: s’hi afegirà un temps intermedi per la licitació i contractació de les
obres
2023: Direcció d’obres i les instal·lacions legalitzades (que inclourà les
actes setmanals de visita, la documentació de final d’obra i el Llibre de
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Justificació del preu del contracte

-

l’edifici, juntament amb les actes de replanteig i de recepció final sense
esmenes): (50% per aquesta anualitat) 45.630 €
2024: Direcció d’obres i instal·lacions (50% restant) 45.630. €

-

TOTAL (sense IVA): 271.693 €

A part, l’Ajuntament contractarà els serveis de Direcció d’execució d’obres i la
Coordinació de seguretat i salut, als tècnics competents, mitjançant expedients de
contractació independents d’aquest.

Valor estimat del contracte

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC
ANY
Compensacion
Encàrrec 2a fase
s 1a fase

VE eventuals
modificacion
s

16.000 €

2021

PB+PE+ESS+visats
164.433 €

2023

50%
DF
(sense
DEO) 45.630€
50%
DF
(sense
DEO) 45.630€

2024
TOTAL
B.3.

TOTAL iva inclòs
218.323,93 €
que comprèn:
19.360,00 € i
198.963.93 €
55.212,30.€
55.212.30 €
328.748,53 €

Pressupost base de licitació

DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS LOT 1
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
2021-2024
271.693 €
21
57.055,53 €
Import total

Import total
328.748,53 €

No es preveu, ni s’acceptarà, cap dotació per a possibles modificats d’honoraris a
resultes dels projectes encarregats.
Les despeses i la calendarització derivades de l’execució del projecte constructiu,
esmentades al quadre anterior, referents les anualitats 2023-2024, són una
previsió, en cap cas obliguen a l’Ajuntament i només seran exigibles en el supòsit
que el Consistori pugui i decideixi executar les obres. Altrament, en cas de no
execució de les obres, no seran exigibles per part del contractista a l’Ajuntament.
C.

Existència de crèdit

C.1.

Aplicació pressupostària

L’aplicació pressupostària és la 141/3300/62906
C.2.

Expedient plurianual
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B.2.

X

x
D.

Sí
No.

Termini de durada del contracte

El termini màxim per la redacció del projecte bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i
salut serà de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte.
La documentació ambiental caldrà presentar-la la final de l’obra en règim de
comunicació.
El termini per a la direcció d’obra, s’ajustarà a la durada real de les obres.
Possibilitat de pròrroga: No es preveuen
E.

F.

Variants
X

Sí, en la fase del concurs de projectes.

X

No, en la fase de redacció del projecte sobre la idea adjudicada.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte

Tramitació: Ordinària (art. 116 i següents de la LCSP).
Procediment: Concurs de projectes (art. 183 i ss. de la LCSP i Article 18 Llei
12/2017, de 6
de juliol, d’Arquitectura de Catalunya), subjecte a regulació
harmonitzada.
Tramitació electrònica:
X

Sí.

G.

Solvència, classificació empresarial,
compromís d’adscripció de mitjans

habilitació

professional

i

G.1. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional
Acreditació de la solvència econòmica i financera
Solvència
Disposar d’una pòlissa assegurança d’indemnització per riscos professionals, per
import igual o superior a 310.000 .-€ per sinistre.
Mitjà d’acreditació
El justificant de l’existència d’una assegurança s’acreditarà mitjançant certificat de la
companyia d’assegurances de les condicions de l’assegurança, la data de venciment i
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No.

amb un capital mínim de 310.000 € per sinistre.
Aquest requisit podrà ésser acreditat mitjançant compromís de subscripció de la citada
pòlissa en cas de resultar adjudicatari.
De conformitat amb el previst a l’article 87.3.b) de la LCSP, la solvència econòmica, en
cas de contractes consistents en la prestació de serveis professionals podrà acreditarse mitjançant una pòlissa de responsabilitat civil, d’import que sigui almenys igual al
valor estimat del contracte. En atenció a l’entitat del projecte a redactar i dirigir per
l’adjudicatari, es considera proporcionada la petició d’un import de cobertura que
cobreixi aquest valor, sense augmentar-lo addicionalment, vist que no es considera
que concorrin circumstàncies particulars que facin preveure un major risc o
complexitat que justifiqui l’augment del mínim de cobertura legalment determinat
Acreditació de la solvència tècnica o professional
Solvència
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o
professional de l’empresari/a, s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, en virtut de l’experiència
acreditada mitjançant els anys de col·legiació professional i una experiència
professional mínima de 5 anys d’exercici de la professió.
Mitjà d’acreditació
La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar pel següent mitjà:
a)

Declaració del representant de l’empresa concursant, per la que es
compromet a tenir com Autor/a del Projecte (que signarà com Autor/a del
Projecte) el titulat ofertat, amb indicació del seu NIF, amb capacitat suficient
per a representar-lo en tot allò que afecti a la redacció del Projecte.

b)

Certificat de col·legiació a un Col·legi Oficial d’Arquitectes com a sistema
d’acreditació de la titulació acadèmica de tècnic competent i anys d’exercici.
Així mateix, de presentar-se altres titulats a l’equip participant, caldrà
presentar el certificat de col·legiació de cadascun d’ells, quan aquesta sigui
obligatòria. Altrament, caldrà acreditar la titulació acadèmica de cadascun
d’ells.
Quan concorrin en unió temporal empreses nacionals, empreses estrangeres
comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i
altres empreses estrangeres, cadascuna haurà d’acreditar separadament la
seva solvència tècnica, acumulant-se a efectes de determinació de la
solvència de la unió temporal les característiques acreditades per a cadascun
dels integrants de la mateixa. L’Autor del Projecte haurà de tenir la titulació
professional d’Arquitecte superior o la titulació comunitària homologable.

c)

Acreditar haver redactat un o més projectes de característiques similars i
haver-ne assumit també la direcció de les obres fins a la seva finalització, i per
tant, que siguin projectes dissenyats i executats. S’entendrà per projecte
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L’Autor/a del Projecte haurà de tenir la titulació professional habilitant
d’Arquitecte o la titulació comunitària homologable, amb una experiència
mínima en l’exercici de la professió de cinc (5) anys.

similar qualsevol projecte d’edificació d’obra nova d’una superfície mínima de
1.000 m2. Aquesta acreditació es farà a través d’un certificat de bona
execució en cas que es tracti d’obra pública. En cas d’obra de promoció
particular, s’acompanyarà el certificat de final d’obra degudament visat i
imatges o referències que n’acreditin la bona execució.
Es considera que la dificultat del programa funcional de l’edifici, permet no demanar
un període d’experiència professional superior als 5 anys, si bé es considera que cal
acreditar haver executat almenys un projecte d’edificació de determinada
envergadura per a poder assumir, amb garanties, el resultat del present concurs.
Malgrat l’edifici que es vol contractar tingui una superfície 1.800m2 aproximadament,
es considera que haver assumit una obra de 1.000 m2 presenta una complexitat
similar degut a què a partir de determinada envergadura de projecte, la dificultat de
resolució del projecte no augmenta proporcionalment.

G2. Classificació empresarial:
Sí.
X

No.

G.3. Habilitació professional:
Els professionals que formin part de l’equip hauran d’estar degudament
Col·legiats en un Col·legi Oficial d’Arquitectes.
Jurat

Es constituirà el Jurat de conformitat amb allò previst a l’article 187 de la LCSP i
també de conformitat amb el previst als articles 14 i 18 de la Llei 12/2017, de 6 de
juliol, d’Arquitectura de Catalunya, que comptarà amb dos terços dels seus
components que disposin de la titulació necessària per a concórrer al present
concurs, un dels quals, serà designat des de la Borsa de Jurats del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
La composició del Jurat serà la que segueix:


President: L’ Alcalde de l’Ajuntament de Súria.



Vocals:

Un/a Regidor/a – delegat/da de l’àrea.

L’Arquitecte municipal.

El Tècnic de cultura.

Quatre Arquitectes integrants de la borsa de Jurats del COAC.

Un/a Arquitecte del Servei de biblioteques de la Diputació de Barcelona.



Secretari: El de la Corporació.
I.

Criteris de selecció

Per a la Fase 1 de selecció de participants es preveuen dues possibles modalitats
de participació que es valoraran així:
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H.

-

Documentació: Qualitat arquitectònica i capacitat de disseny. Es
valoraran les actuacions presentades (fins un màxim de 4) pel que fa a
la qualitat dels espais, el disseny formal i l’estratègia de projecte en
relació a l’emplaçament i les preexistències. Fins a 40 punts.
Valoració: Es valorarà la qualitat arquitectònica global, en el seu
conjunt, de les actuacions seleccionades declarades pels candidats,
concretament pel que fa a la qualitat dels espais, el disseny formal.
Fins a 10 punts per cada intervenció realitzada.

-

Documentació: Experiència dels/de les autors/res en la redacció de
projectes executius similars, dissenyats i executats. Fins a 30 punts.
Valoració: Per equipaments de biblioteques o equipaments culturals
comunitaris, amb un PEM fins a 600.000 €, 7.5 punts per obra
projectada i executada.
Per equipaments de biblioteques o equipaments culturals comunitaris,
amb un PEM fins a 300.000 €, 5 punts per obra projectada i executada.
Per altra tipus d’equipaments comunitaris, amb un PEM fins a 300.000
€, 2.5 punts per obra projectada i executada.

-

Documentació: Encert en l’estratègia de projecte, el pla de treball i la
incorporació de criteris de sostenibilitat en obres ja realitzades. Fins a
30 punts.
Valoració: Per la claredat en la formulació del projecte i el pla de treball
20 punts. Per cada projecte amb qualificació energètica A o equivalent
2.5 punts. Per cada obra realitzada amb qualificació energètica B o
equivalent 1 punts.

-

La Modalitat A requereix als participants presentar dos DIN A3
horitzontals a una cara, amb escrits i fotos, explicant una o vàries
intervencions realitzades (fins un màxim de 4) en nom propi en un
edifici d’una Biblioteca o que en contingui una, també breu currículum
professional d’obres similars que continguin un espai de biblioteca,
d’acord als criteris de valoració abans esmentats. El primer A3 pels
projectes i obres (amb un màxim de 4); i el segon A3 per la
documentació escrita i curricular

-

La Modalitat B (AMB LEMA) requereix als participants presentar dos
DIN A3 horitzontals a una cara, amb una primera proposta estratègica
dibuixada o escrita de la idea sobre l’objecte del contracte i de forma
anònima. El primer A3 per la idea estratègica i el segon A3 per la
documentació escrita.

Els criteris de qualitat arquitectònica definits anteriorment, permeten detectar la
vàlua professional de les persones participants i en concret, els seus coneixements
sobre l’objecte del contracte, de conformitat amb el que preveu a l’article 18 de la
Llei 12/2007 d’arquitectura de Catalunya. En un cas, acreditant l’èxit en una
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Es contemplen dues modalitats de participació que queden ben explicitades a la
clàusula onzena.

intervenció prèvia similar, i en l’altre, acreditant la seva capacitat i encert per
abordar el projecte que es vol adjudicar en el present procediment.

J.

Criteris d’adjudicació

Per a la Fase 2 del concurs i per tant, per a la seva adjudicació, les propostes es
presentaran (AMB LEMA) en suport rígid de tres DIN A1 verticals a una cara amb
suport cartró pluma de 6 mm, i es valoraran així:
a. Qualitat arquitectònica de la proposta pel què fa al disseny formal i compositiu de
l’edifici. Qualitat i accessibilitat dels espais. Fins a 30 punts.
Valoració: Es valorarà la qualitat de la proposta i la representativitat de la mateixa
en el conjunt de la ciutat.

b. Adaptació de la proposta al programa i criteris funcionals establerts als plecs de
prescripcions tècniques. Fins a 40 punts.
Valoració: Es valorarà l’adequació de la proposta al del programa funcional
proposat, tant per la biblioteca en relació al model XNM dels espais bibliotecaris de
la nova Biblioteca de Súria, com pel centre cultural i expressament, la relació entre
els dos usos.

c. Relació del nou edifici amb l’entorn urbà. Fins a 10 Punts

d. Simplicitat i racionalització en la solució estructural de la proposta en quant a
materials, sistemes i solucions constructives que permetin reduir els terminis de
construcció i els costos de manteniment. Fins a 5 punts.
Valoració: Es valorarà la proposta del disseny estructural, en relació a la qualitat del
terreny, la facilitat constructiva i rapidesa en l’execució i, si cal, la possibilitat de
reutilització en cas de deconstrucció.

e. Estratègies i solucions per un consum energètic mínim de l’edifici, que sigui
viable tècnicament i s’ajusti al cost previst. Fins a 5 punts:
o

Integració dels sistemes actius i passius d’estalvi energètic a la
composició i disseny de l’edifici.

o

Solucions constructives pel conjunt de l’edifici que garanteixin la
màxima sostenibilitat i eficiència energètica amb la utilització de
materials inerts i/o de reciclatge, amb mínims valors de transmitància
tèrmica en tancaments, estudi d’aprofitament d’il·luminació natural,
utilització de sistemes passius d’aïllament tèrmic i protecció solar i
que siguin compatibles amb el compliment dels criteris de rendiment,
manteniment, durabilitat, fiabilitat, economia i seguretat.
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Valoració: Es valorarà la integració a l’entorn amb la trama urbana i el paisatge de
les hortes, de manera que aconsegueixi ser un referent urbà.

Valoració: Es valoraran totes les mesures d’estalvi energètic de sistemes passius
proposats.

f. L’elecció i motivació dels sistemes d’aprofitament d’energies renovables o
alternatives com a fonts d’energia de les instal·lacions de l’edifici, amb criteris
d’estalvi energètic, sostenibilitat ambiental, rendiment, manteniment, durabilitat,
fiabilitat, economia. Fins a 5 punts.
Valoració: Es valoraran totes les mesures d’estalvi energètic proposades amb la
incorporació d’energies renovables, tendint a un consum energètic gairebé nul
NZEB
g. Estratègies i solucions per assolir un menor cost de manteniment de l’edifici.
Fins a 5 punts.
Valoració: Es valorarà la viabilitat tècnica i la relació entre el cost de l’obra i la
minimització dels costos de manteniment de l’equipament en el seu conjunt

K.

Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: 0 €.

L.

Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries:

M.

Garantia

M.1. Garantia Provisional:
Sí.
X

No.

M.2 Garantia Definitiva:
X

Sí: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA).
No.

N.

Obligacions contractuals
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Els articles 184.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i 18.2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, d’arquitectura de Catalunya, recullen
que en els concursos de projectes, la valoració de les propostes es referirà a la
qualitat de les mateixes, i els seus valors tècnics, funcionals, arquitectònics,
culturals i mediambientals. Efectivament ,els criteris d’adjudicació proposats van
tots ells referits als aspectes recollits als texts legals esmentats i garanteixen
l’elecció de la proposta tècnica de més qualitat.

N.1. Obligacions essencials addicionals a les legalment previstes
La persona contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el
compliment de la qual en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació
essencial del contracte. El seu incompliment pot donar lloc a la resolució del
contracte.
N.2. Condicions especials d’execució:
L’adjudicatari estarà obligat a adoptar mesures que garanteixin el reciclatge
del material emprat per a l’elaboració dels projectes (lliurables, maquetes,
etc.).
L’adjudicatari haurà d’aportar al responsable del contracte la documentació
que acrediti que ha donat compliment a dita obligació.
L’adjudicatari estarà obligat a col·laborar en el programa de divulgació a la
ciutadania de la proposta guanyadora.
O.

Pagament i presentació de factures

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia
presentació de factura degudament conformada i Acta de Recepció quan escaigui.

DIR3 Codi d'entitat

L01082747

DIR3 Òrgan de tramitació

L01082747

DIR3 Oficina comptable

L01082747

El/La contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el
termini de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte
successiu, les factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des
de la realització de la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de
presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de
Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt
General d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu.
D'acord amb allò establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins
dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la
conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense
perjudici del què estableix l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà
d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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A la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen
les obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la
Disposició addicional trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:

Per a què pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el
registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent
sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de
trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del
servei.
D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels
trenta dies següents a la prestació del servei.

P.

Modificacions del contracte previstes:
Sí.
X

No.

P.1. Modificacions previstes
No se’n preveuen.
P.2

Modificacions no previstes

Les modificacions no previstes només es podran acordar en els casos i amb els
límits previstos a l’article 205 de la LCSP.

Q.

Subcontractació i cessió:

Q.1. Subcontractació:
Sí.
No.
En cas afirmatiu:
Tasques que obligatòriament haurà d’executar la persona adjudicatària:
Redacció del projecte arquitectònic com autor/a principal del treball (quedant
únicament exclosos d’aquesta obligació els projectes parcials) i també haurà
de desenvolupar íntegrament l’adjudicatari la direcció de les obres i totes les
instal·lacions incloses.
Obligació del licitador d’indicar en la seva oferta la part del contracte prevista
a subcontractar, indicant import i nom o perfil professional dels
subcontractistes:
Sí.
x

No.
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X

Pagaments directes als subcontractistes per part de l’Ajuntament:
Sí.
x

No.

Q.2. Cessió:
Sí.
X
R.

No.

Revisió de preus:
Sí.
X

S.

No.

Termini de garantia:
x

Sí.
No.

Termini: 8 mesos per al projecte i 1 any per a la direcció de les obres.
Programa de treball:
Sí.
X
U.

No.

Confidencialitat

Sens perjudici de les disposicions de l’LCSP, relatives a la publicitat de l’adjudicació
i
a la informació que ha de donar-se als participants, aquests podran designar com a
confidencial, part de la informació facilitada per ells al formular les propostes, en
especial el que respecta als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials
de les mateixes.
Els òrgans de contractació no podran difondre aquesta informació sense el seu
consentiment. En el supòsit que una part de la proposta sigui designada pel
participant com a confidencial, caldrà identificar clarament aquesta documentació.
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T.

En cas contrari, no serà possible donar a aquesta informació un tractament
diferenciat.
De la mateixa manera, el participant seleccionat haurà de respectar el caràcter
confidencial d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del
contracte, i que se li hagués donat l’esmentat caràcter en les bases o en altres
documents, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest
deure es mantindrà durant un termini de 5 anys, des del coneixement d’aquesta
informació.
V.

Responsable del contracte:
Per part de l’Ajuntament, el coordinador del projecte serà l’arquitecte Jaume
Espinal i Farré.

Y.

Protecció de dades.

En compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, la
persona candidata seleccionada i tot el seu personal, se sotmeten als preceptes de
la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament 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.
Així, pel que fa a les obligacions de la persona adjudicatària en relació amb la
protecció de dades de caràcter personal, l’adjudicatària assumeix la condició
d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de l’Ajuntament de
Súria i es compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions que
regulen el tractament i la gestió de les dades de caràcter personal a les que tingui
accés en el desenvolupament de les seves tasques:

b. Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels
seus treballadors respecte a les dades de caràcter personal a les que puguin
accedir per a l’execució dels treballs.
c. La persona candidata seleccionada haurà de tenir regulat el deure de secret amb
els seus treballadors/es i col·laboradors/es.
d. La persona candidata seleccionada garanteix l’aplicació de las mesures de
seguretat que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades a les quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de seguretat
seran definides per l’Ajuntament de Súria i seran d’aplicació als tractaments portats
a terme en suports automatitzats i en suports no automatitzats. L’Ajuntament de
Súria es reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que es
considerin necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de
seguretat.
e. L’equip escollit es compromet a no realitzar transferència internacional de les
dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament de Súria fora de l'Espai Econòmic
Europeu.
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a. Portar a terme el tractament de les dades personals únicament i exclusiva per a
les finalitats relacionades directament amb el servei contractat, restant
expressament prohibit utilitzar-les per a finalitats diferents.

f. La persona candidata seleccionada es compromet a notificar qualsevol incident
de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a 24 hores.
g. L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament de Súria per part de
l’equip seleccionat, es considera estrictament temporal per a la realització dels
treballs, sense que concedeixi a aquell cap mena de dret o titularitat sobre les
dades tractades. En aquest sentit, haurà de retornar o eliminar de forma controlada
aquells suports utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la seva protecció
legal.
h. La persona candidata escollida assumeix la responsabilitat davant de
l’Ajuntament de Suria per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament de Súria
pugui rebre com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides en
aquesta base, incloent les possibles sancions per part dels Organismes Reguladors
del tractament de dades personals. En aquest darrer cas, la persona física o jurídica
seleccionada es compromet a mantenir les dades degudament bloquejades.
i. L’equip seleccionat declara haver estat informat igualment que l’Ajuntament de
Súria pot registrar i utilitzar les dades personals de les persones que intervenen en
el marc dels treballs realitzats. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades seran conservades
després de la finalització
dels treballs durant un màxim d'un any a partir de l’acabament de la prestació,
excepte les que hagin de conservar per garantir el compliment de la legislació.
Les obligacions establertes en aquesta base tindran una durada indefinida i es
mantindran vigents en cas que finalitzi la relació entre l’Ajuntament de Súria i la
persona candidata escollida.

1. Les persones candidates i participants en aquest contracte han d’adoptar una
conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar o promoure
qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans
competents, qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui
present o pugui afectar el procediment o la relació contractual.
2. Amb caràcter general, les persones candidates i participants, en l’exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública.
3. En particular, les persones participants assumeixen les obligacions següents,
amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació, les possibles situacions
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Z. Principis ètics i regles de conducta

de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en la selecció en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn
familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenirse de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte
o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb el concurs dels quals
tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el concurs de projectes,
per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en
interès propi.
g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per
al seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions vinculades al concurs,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats.

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta base.
4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior
per
part dels participants en el concurs de projectes podrà ser causa d’exclusió del
procediment, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la
legislació vigent.
Altra informació:
Consultes administratives: es faran al Departament de Secretaria en horari
laboral
De:
09:00 a 14:00
Telèfon:
938682938
Correu:
secretaria@suria.cat
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h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i
els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal. El lliurament o la difusió d’aquesta informació s’haurà de realitzar en formats
oberts i reutilitzables amb la major desagregació possible de les dades i amb
inclusió de les metadades corresponents.

Consultes tècniques:
Arquitecte municipal: Jaume Espinal Farré
jespinal@suria.cat
Lloc de presentació de les ofertes:
Registre General de l’Ajuntament de Súria
Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=28881974
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Web institucional:
https://www.suria.cat

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
ÍNDEX
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 de durada del contracte
Cinquena. Règim jurídic del contracte
Sisena. Admissió de variants o millores
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Vuitena. Ús de mitjans electrònics
Novena. Capacitat per contractar
Desena. Solvència de les empreses licitadores
I
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-unena. Condicions especials d’execució
Vint-i-dosena. Execució i supervisió dels serveis
Vint-i-tresena. Programa de treball
Vint-i-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
Vint-i-cinquena. Control en l’execució del contracte
Vint-i-sisena. Persona responsable del contracte
Vint-i-setena. Resolució d’incidències
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista
Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista
Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració
Trenta-dosena. Modificació del contracte
Trenta-tresena. Suspensió del contracte
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
Trenta-quatrena. Cessió del contracte
Trenta-cinquena. Subcontractació
Trenta-sisena. Revisió de preus
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-setena. Recepció i liquidació
Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
Dotzena. Jurat
Tretzena. Criteris de selecció
Catorzena. Criteris d’adjudicació
Quinzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació
Setzena. Garantia definitiva
Dissetena. Renúncia i desistiment
Divuitena. Adjudicació del contracte
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
Vintena. Retorn de la documentació

definitiva
Trenta-novena. Resolució del contracte
VII. RECURSOS I RÈGIM D’INVALIDESA
Quarantena. Règim de recursos
Quaranta-unena. Règim d’invalidesa
Quaranta-dosena. Jurisdicció competent
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ANNEXOS
Annex 1. Model DEUC

I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del concurs i objecte del contracte
1.1 L’Ajuntament de Súria té la voluntat de contractar els serveis d’arquitectura per
a la redacció dels projectes i demés documentació tècnica, necessaris per a poder
dur a terme l’execució de les obres de construcció d’una biblioteca a la cantonada
del C/ Pius Macià 17-25 amb Magí Fàbrega 24 del terme municipal de Súria que
s’indiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques de la present licitació.
En concret, l’objecte del contracte es correspon amb la següent prestació de
serveis:
-

Projecte bàsic i executiu.
Direcció d’obres,
Estudi de Seguretat i Salut.
Projecte d’Activitats i Ambiental.
Legalització de les instal·lacions incorporades

L’objecte del contracte és la realització dels serveis que es descriuen en l’apartat A
del quadre de característiques.
1.2 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.
1.3 Al mateix temps, l’Ajuntament de Súria vol obtenir idees en relació al disseny
arquitectònic del nou equipament municipal amb destí a biblioteca municipal i/o
equipament cultural, així com dels seus espais interiors.
Així, en segona fase, es requerirà la presentació d’una proposta per part dels
participants seleccionats, tant per allò relatiu a l’objecte del contracte, com vers la
proposta d’idees sobre els espais esmentats en aquest apartat.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del
contracte

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en
l’apartat B.1 del quadre de característiques.
3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del
quadre de característiques
3.3 El pressupost de licitació es determina en l’apartat B.3 del quadre de
característiques. Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que
concorrin a la licitació del contracte.
3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec, en el plec de
prescripcions tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit, el qual s’haurà de fer constar, si s’escau,
com a partida independent.
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Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte, són les que consten en el
plec de prescripcions tècniques.

3.5 En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses, incloses les de
desplaçament, que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en
aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de
crèdit per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa
aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de
característiques.
Com el termini d’execució del contracte comprèn més d’un exercici pressupostari
s’ha autoritzat la despesa amb abast plurianual, tal i com s’ha fet constar en
l’apartat C.2 del quadre de característiques.

Quarta. Termini de durada del contracte
El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre
de característiques. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que
s’estipuli al contracte, llevat del de la direcció de les obres que resta vinculat a la
contractació i inici d’aquestes. El contracte es podrà prorrogar, per mutu acord de
les parts segons s’ha previst en l’apartat D del quadre de característiques.
Cinquena. Règim jurídic del contracte
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte.
a)

Llei 12/2017, de 6 de juliol, d’Arquitectura de Catalunya.

b)

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives de Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

c)

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).

d)

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
(d’ara endavant, RGLCAP).

e)

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.

f)

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (d’ara endavant LPACAP)i la seva normativa de
desplegament, en concret el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual
s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic amb
mitjans electrònics (d’ara endavant RAFSPME); Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic (d’ara endavant, Llei 25/2013); Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (d’ara endavant LRJPAPC), Llei 29/2010, del 3 d’agost,
de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva
normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es
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Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

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 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el
desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.
g)

Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.

h)

Normativa específica de prevenció de riscos laborals: Llei 31/1995, de 8 de
novembre, modificada per la Llei 54/2003, de 12 de setembre, la Llei 25/2009,
de 22 de desembre, i la Llei 35/2014, de 26 de desembre; el Reial Decret
39/1997, de 17 de gener, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març,
el Reial Decret 899/2015, de 9 d’octubre i el Reial Decret 604/2006, de 19 de
maig.

i) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
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
la persona adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Sisena. Admissió de variants
No s’admeten variants.
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 F del quadre de característiques.

Vuitena. Ús de mitjans electrònics
8.1 D’acord amb les previsions establertes per les disposicions addicionals quinzena
i setzena de la LCSP; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPACAP, pel Reial Decret
203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament
del sector públic amb mitjans electrònics, per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (d’ara
endavant LRJPAPC), 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 les empreses licitadores i
contractistes i l’administració contractant, es realitzaran preferentment amb mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que
l’empresa hagi indicat.
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats
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En compliment del què estableix l’article 63 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar
la transparència, publicitat i concurrència, l’Ajuntament de Súria difondrà a través
l'adreça web de l’Ajuntament, la seu electrònica i les xarxes socials, la informació
relativa a aquest contracte.

de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del
perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de
Serveis
de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat
(https://contractaciopublica.gencat.cat).
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o
incidència que afecti a aquesta licitació.
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es podrà realitzar
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat
i la data i hora de publicació de la informació publicada.
8.2 Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta al perfil del licitador,
prèvia autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi
a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta, cal fer “clic” en
l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i
disposar del certificat digital requerit.

8.4 D’acord amb la disposició addicional primera del DL 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. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa
per a la signatura 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 (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança,
esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un
certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura
electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
8.5 Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu
s’efectuarà preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu,
les persones físiques
i els representants legals de les persones jurídiques
adjudicatàries, hauran de posseir un certificat de signatura electrònica de persona
física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació classificada
pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI electrònic.
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8.3 La notificació electrònica de l’adjudicació del contracte, d’acord amb el que
disposa l’article 151.3 de la LCSP, es podrà efectuar mitjançant el sistema de
notificació e-Notum. A aquests efectes, l’empresa pot indicar al seu perfil de
licitador les persones autoritzades a rebre les notificacions electròniques amb plens
efectes jurídics, o bé autoritzar la notificació electrònica mitjançant el servei eNotum, efectuant-ne la designació de les persones autoritzades a rebre les
notificacions i indicant l’adreça de correu electrònic on rebre-les. En aquests casos,
l’empresa rebrà un correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a
disposició a l’e-Notum, i la persona que, d’acord amb el perfil de licitador de
l’empresa o amb l’autorització continguda en la declaració responsable, és
autoritzada per l’empresa, haurà d’accedir a la notificació.

Novena. Capacitat 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 inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni
incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de
contractació pública o en alguna de les causes 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 72 de la LCSP. Tanmateix, les empreses
incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar al corrent de les
seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat excloses
per sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no
quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la
presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat en els
termes previstos a l’article 71 de la LCSP.
A tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han
compromès a pagar, la indemnització corresponent per qualsevol dany causat
per la infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de
manera exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats investigadores i
que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes,
apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes.

-

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 l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar
s’han de complir en el moment de presentació de propostes i s’han de mantenir fins
al moment de l’adjudicació i de formalització 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 CIF 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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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, i així s’acrediti
degudament.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han
d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són
nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç (OMC), quan sigui procedent de conformitat amb allò previst a l’article 68
de la LCSP.
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 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”.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys amb la del contracte fins a la seva
extinció.
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques o dels documents preparatoris del contracte, poden participar en la
licitació, sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la
competència.

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de
solvència que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, bé a
través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat G.1
del quadre de característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació
equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix
quadre de característiques.
10.2 Les empreses licitadores poden recórrer 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 disposaran dels recursos necessaris, per
exemple, mitjançant la presentació del compromís a tal efecte de les entitats
esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats
d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les
capacitats esmentades.
Si es comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una
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Desena. Solvència de les empreses licitadores

empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, se li exigirà que la
substitueixi.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants
en la unió o d'altres entitats.
10.3 Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin
la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin
els Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en
relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.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.
Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que
concorrin agrupades en UTE han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim
d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP. Quan concorrin en la unió empreses
nacionals, estrangeres que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió
Europea i estrangeres que sí ho siguin, les que pertanyin als dos primers grups
podran acreditar la seva solvència mitjançant la classificació empresarial i aquestes
últimes mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits específics de
solvència.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LA

LICITACIÓ,

L‘ADJUDICACIÓ

I

LA

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
FASE 1
11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible del SOBRE
1 i la del SOBRE 2, que serà diferent segons la MODALITAT DE PARTICIPACIÓ
escollida.

A l’exterior del SOBRE 1 tots els participants han d’incloure el següent text:
SOBRE 1: CONCURS DE PROJECTES, AMB DUES FASES I AMB
INTERVENCIÓ DE JURAT, PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSIC
I EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRES, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT,
PROJECTE D’ACTIVITATS I AMBIENTAL, DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’UNA BIBLIOTECA A LA CANTONADA DEL C/ PIUS
MACIÀ AMB MAGÍ FÀBREGA DE SÚRIA
En funció de la modalitat escollida, els sobres a presentar seran diferents segons
s’indica a continuació:
MODALITAT A
SOBRE 2: CONCURS DE PROJECTES, AMB DUES FASES I AMB
INTERVENCIÓ DE JURAT, PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSIC
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Tots els sobres han d’anar tancats, han ser de color blanc i han d’estar escrits amb
lletra ARIAL 14 de color negre.

I EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRES, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT,
PROJECTE D’ACTIVITATS I AMBIENTAL, DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’UNA BIBLIOTECA A LA CANTONADA DEL C/ PIUS
MACIÀ AMB MAGÍ FÀBREGA DE SÚRIA. MODALITAT A
MODALITAT B
SOBRE 2.1: CONCURS DE PROJECTES, AMB DUES FASES I AMB
INTERVENCIÓ DE JURAT, PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSIC
I EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRES, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT,
PROJECTE D’ACTIVITATS I AMBIENTAL, DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’UNA BIBLIOTECA A LA CANTONADA DEL C/ PIUS
MACIÀ AMB MAGÍ FÀBREGA DE SÚRIA. MODALITAT B
SOBRE 2.2: CONCURS DE PROJECTES, AMB DUES FASES I AMB
INTERVENCIÓ DE JURAT, PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSIC
I EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRES, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT,
PROJECTE D’ACTIVITATS I AMBIENTAL, DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’UNA BIBLIOTECA A LA CANTONADA DEL C/ PIUS
MACIÀ AMB MAGÍ FÀBREGA DE SÚRIA. MODALITAT B
D’entre totes les persones participants presentades i admeses a la primera fase, el
Jurat en farà una selecció de CINC, d’acord amb els criteris de selecció recollits al
present plec, que seran convidats a presentar proposta, a la segona fase.

11.2 La documentació per a prendre part d’aquest concurs de projectes s’haurà de
presentar a l’Ajuntament de Súria, Carrer d'Ernest Solvay, 13, 08260 Súria,
Barcelona. L’horari de presentació de les proposicions serà de 8:00 a 14:00 hores,
de dilluns a divendres, en el termini de 35 dies naturals a comptar des de
l’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea,
termini que es farà constar en l’anunci de licitació al perfil del contractant de
l’Ajuntament. També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre
dins del termini de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de
justificar la data d'imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de
contractació la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu
electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació d’ofertes.
Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat la proposta enviada per correu a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
11.3 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per
sol·licitar informació addicional sobre els plecs de condicions i la documentació
complementària, la qual haurà de facilitar-se, almenys, sis dies abans de la data
límit fixada per a la recepció d’ofertes.
11.4 Les proposicions són secretes, i en el cas del SOBRE 2, anònimes, 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.
11.5 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figura en
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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.

més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió
de totes les propostes per ella subscrites.
11.6 Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE 1 (Documentació administrativa general).
Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de
contractació (DEUC), el model del qual s’adjunta com a Annex a aquest plec,
mitjançant el qual declaren el següent:
-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el
seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona
signatària del DEUC té la deguda representació per presentar la
proposició i el DEUC;

-

Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest
plec;

-

Que no està incursa en prohibició de contractar;

-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec
i que es poden acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així
com les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de
telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula
vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebreles, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre
els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en
l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta
licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la
proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agruparse en una unió temporal (UTE), si resulten adjudicatàries del contracte,
cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i
presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on
consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la
intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el
DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a
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a)

la solvència de les quals recorri o que manifesti que tingui intenció de
subcontractar.
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de
la quota de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla
d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC i la declaració
responsable que s’acompanya com Annex 1 d’aquest plec.
Si l’objecte del contracte es divideix en lots i s’exigeixen requisits de solvència
diferents per a cada lot, les empreses licitadores cal que emplenin un DEUC
per a cada lot o grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits de
solvència.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un
sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la
informació que no figuri en aquestes bases.
Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de
maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010Barcelona, telèfon 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del sector públic, només
estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en
aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que
permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats
justificatius corresponents.

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a
les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o
quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant
això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial
de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base
de dades nacional 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.

b)

Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols.
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. S’inclou a
l’Annex 1 del Plec.
29/49

Codi Validació: 5PXA96HRXM53YPK7WYX43D325 | Verificació: https://suria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 49

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels
requisits exigits en aquest plec, el compliment dels quals s’ha indicat
en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la
proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.

c)

Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals.
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del
contracte determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.

d)

Garantia provisional.
Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan
s’estableixi en l’apartat M del Quadre de Característiques.
La garantia provisional es pot constituir:
-

En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les
condicions reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits
disposats en l’article 55 del RGLCAP i als models que figuren en els
annexos III i IV de la mateixa norma.

-

Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, en la forma i
condicions reglamentàries, i sense dipositar-lo a la Caixa General de
Dipòsits, prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de
crèdit, establiment financer de crèdit o societats de garantia recíproca
autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment del que
disposen els articles 56 i 58 i l’annex V del RGLCAP.

-

Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits
dels articles 57, 58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram de caució. El certificat del
contracte s’ha de lliurar a l’òrgan de contractació.
En el cas d’unions temporals d’empreses, les garanties provisionals es
poden constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre
que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i cobreixi solidàriament a
totes les empreses integrants de la unió temporal.
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a
les empreses licitadores immediatament després de la perfecció del
contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de tornar a l’empresa
licitadora seleccionada com a adjudicatària quan hagi constituït la
garantia definitiva, si bé aquesta pot aplicar l’import de la garantia
provisional a la definitiva o procedir a constituir una garantia definitiva
ex novo.

CONTINGUT DEL SOBRE 2
MODALITAT A
Aquest sobre ha d’incloure:
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L’efectiu s’ha 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. Els certificats d’immobilització dels valors anotats
s’han de presentar davant l’òrgan de contractació.



Dos DIN A3 horitzontals a una sola cara, plegat A4, i amb un suport rígid,
que contingui una explicació gràfica i escrita d’una intervenció realitzada pel
participant o equip de participants relativa a un projecte i direcció d’una obra
nova d’un o varis edificis destinats a Biblioteca. S’admetran també
currículums de l’equip i projectes amb múltiples usos sempre que continguin
de forma majoritària i principal l’ús de biblioteca.

MODALITAT B - AMB LEMA
SOBRE 2.1
Aquest sobre ha d’incloure:
-

Dos DIN A3 horitzontals a una sola cara, plegat A4, i amb un suport rígid,
que contingui una idea succinta relativa a l’objecte del contracte, ja bé sigui
a través d’una explicació gràfica o escrita d’una estratègia de projecte o ja
bé sigui també, a través d’imatges, croquis o perspectives, tots ells, referits
a l’objecte del contracte, que permeti al Jurat constatar l’interès i la idoneïtat
de la candidatura en relació amb els objectius prèviament determinats.

Es demana només una aproximació als condicionants més rellevants de la
intervenció a contractar, no s’ha de presentar un esquema de distribució
interior, ni una definició de façanes o solucions constructives si no resulta
absolutament imprescindible per a la comprensió de la proposta.
Aquesta documentació haurà d’anar degudament identificada amb un LEMA, ja que
la mateixa és anònima. La vulneració de l’anonimat per part de qualsevol
participant en suposarà l’exclusió del concurs de projectes.
Juntament amb el lema, caldrà indicar també, una adreça de correu electrònic
constituïda amb el propi lema, a la que l’òrgan de contractació enviarà les
notificacions del resultat de la primera fase del concurs. (Per exemple:
lema@gmail.com, lema@hotmail.com, lema@yahoo.com ... ). Aquesta adreça
tampoc haurà de permetre la identificació del participant sota pena d’exclusió del
procediment, pel que, resulta imprescindible evitar les adreces de correu
corporatives.
Un sobre tancat identificat a l’exterior amb el LEMA que al seu interior contingui els
noms i cognoms dels components de l’equip o en el seu cas, el nom de la societat
professional participant. En aquest sobre, els participants indicaran si pel cas de no
resultar adjudicataris volen o no mantenir l’anonimat de la seva proposta.

FASE 2
Els convidats a la segona fase tindran un termini de 40 (quaranta) dies hàbils per a
presentar el SOBRE 3 segons s’indica a continuació. Aquest sobre serà idèntic per a
tots els participants seleccionats siguin quina sigui la modalitat amb la que han
participat, haurà de ser blanc i al seu exterior haurà de dur imprès en ARIAL 14 de
color negre el següent text:
SOBRE 3. PROPOSTA ARQUITECTÒNICA SEGONA FASE CONCURS DE
PROJECTES, AMB DUES FASES I AMB INTERVENCIÓ DE JURAT, PER LA
REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSIC I EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRES,
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SOBRE 2.2

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PROJECTE D’ACTIVITATS I
AMBIENTAL, DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA BIBLIOTECA A
LA CANTONADA DEL C/ PIUS MACIÀ AMB MAGÍ FÀBREGA DE SÚRIA.
LEMA (INDICAR EL LEMA QUE CORRESPONGUI, DIFERENT DE LA FASE 1)
Aquest sobre inclourà:
-

La proposta arquitectònica sobre l’objecte del contracte en tres fulls A1
verticals a una sola cara, sobre un cartró ploma de 6 mm i d’un PDF en un
CD, amb la proposta presentada. No s’admeten maquetes.

-

Un sobre identificatiu tancat a l’interior del que s’inclourà la correspondència
entre el LEMA i la identitat de l’autor o autors de la proposta, indicant si
volen o no mantenir l’anonimat en cas de no resultar adjudicataris.

La documentació no pot incloure cap element que permeti una identificació directa
o indirecta dels participants, ja que, la vulneració de l’anonimat suposarà l’exclusió
del concurs.
Les propostes hauran de desenvolupar-se de conformitat amb el previst als criteris
d’adjudicació descrits a l’apartat J del Quadre de Característiques.
Els equips que presentin la documentació requerida dins de termini per a la segona
fase, rebran una compensació econòmica de 4.000€ (quatre mil euros) impostos
exclosos d’acord amb el previst a l’article 18 de la Llei d’Arquitectura. El guanyador
del concurs percebrà el pagament d’aquesta compensació, a compte dels honoraris
totals de l’encàrrec.

Es constituirà el Jurat de conformitat amb el previst a l’article 187 de la LCSP i
també de conformitat amb el previst als articles 14 i 18 de la Llei 12/2007, de 6 de
juliol, d’Arquitectura de Catalunya, que comptarà amb dos terços dels seus
components que disposin de la titulació necessària per a concórrer al present
concurs, un dels quals, serà designat des de la Borsa de Jurats del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
La composició del Jurat serà la que s’ha exposat a l’apartat H del Quadre de
Característiques.
El Jurat valorarà el SOBRE 2 presentat pels participants d’ambdues modalitats, fentse la valoració de la MODALITAT B de forma completament anònima, tot l’anterior
en primera fase i fent una selecció dels CINC PARTICIPANTS que han de ser
convidats a la segona fase, que seran dos de cada modalitat i el tercer millor valorat
d’ambdues.
També valorarà les propostes presentades en segona fase, proposant l’adjudicació a
l’equip o participant que hagi obtingut una major puntuació.
La documentació del SOBRE 1 serà validada pels serveis dependents de l’òrgan de
contractació de conformitat amb el previst a l’article 187.1 in fine de la LCSP. Abans
de l’obertura del SOBRE 2 i de la convocatòria del Jurat, els serveis dependents de
l’òrgan de contractació que hagin validat la documentació del SOBRE 1 publicaran
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Dotzena. Jurat

un llistat d’admesos al concurs.

Tretzena. Criteris de selecció
Un cop publicat el llistat definitiu d’admesos el Jurat es reunirà i procedirà a
l’obertura i valoració del SOBRE 2 presentat pels participants d’acord amb els
criteris de selecció recollits a l’apartat I del Quadre de Característiques.
Fins a un màxim de CINC participants – dos de cada modalitat i el millor valorat
d’ambdues - seran convidats els participants de la MODALITAT A ho seran a través
del correu electrònic que hagin fet constar al SOBRE 1 i els participants de la
MODALITAT B, ho seran anònimament, a través d’un correu electrònic enviat a les
adreces que constin junt amb els lemes a la documentació presentada en primera
fase.
Així mateix, el resultat de la primera fase serà també publicat al perfil del
contractant.
Catorzena. Criteris d’adjudicació
El Jurat valorarà les propostes de conformitat amb els criteris d’adjudicació recollits
a l’apartat J del Quadre de Característiques. El participant millor valorat serà
l’adjudicatari del contracte de serveis.

En atenció a la cessió legal de drets d’explotació que d’acord amb allò previst a la
LCSP fan els licitadors en favor de l’administració pública contractant, l’Ajuntament
de Súria es reserva el dret d’organitzar una exposició pública amb les propostes
rebudes durant el procediment, tant en primera com en segona fase.
Quinzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació
15.1 L’òrgan de contractació requerirà a la persona participant guanyadora del
concurs per tal que, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació a què es fa
esment a continuació:
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE)
La persona física o jurídica 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 a conèixer la identitat de l’equip guanyador, es convocarà un acte públic
d’obertura de LEMES, en el que es procedirà a la lectura de la identitat de
l’adjudicatari/a obrin el sobre identificatiu inclòs dins el SOBRE 3 i que haurà estat
custodiat i tancat durant tot el procediment per part de la secretaria municipal. En
aquest acte, s’obriran també els sobres dels CINC seleccionats a segona fase, i, en
el cas que no hagin optat per mantenir el seu anonimat, es farà també lectura de la
seva identitat.

Per tal que la persona proposada 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 la persona física o jurídica 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 la persona física o jurídica 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.

La presentació d'aquesta certificació no exonera a l'interessat de justificar
les restants obligacions que s'assenyalen en el present plec quan tingui
treballadors al seu càrrec, havent de, en cas contrari, justificar aquesta
circumstància mitjançant declaració responsable.
Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials,
acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries
amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el
certificat esmentat, s’expedirà d’ofici per les intervencions delegades prèvia
sol·licitud de la secretaria municipal.
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.
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, la persona física o jurídica proposada com a adjudicatària no haurà
d’aportar els documents anteriors si ha indiciat en la declaració responsable que
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Els professionals col·legiats que, de conformitat amb la Disposició Addicional
Divuitena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per
Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, estiguin exempts de
l'obligació d'alta en el règim especial i que optin o haguessin optat per
incorporar-se a la Mutualitat de Previsió Social del corresponent col·legi
professional, hauran d'aportar una certificació de la respectiva Mutualitat,
acreditativa de la seva pertinença a la mateixa.

l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a través d’una base de dades
nacional de qualsevol Estat de la unió.

-

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la
personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.

-

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les
persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions
en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del
passaport legitimada notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits
formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el
Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran
testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.

-

Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència
o del certificat de classificació corresponent.

-

Si s’escau, 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
76.2 de la LCSP.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es
constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu).

-

Si s’escau, relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la
presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta
acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració responsable per part de
l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores
que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de
totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de
l’activitat contractada.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, es determini en l’apartat L del quadre de característiques del
contracte.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió
La persona física o jurídica proposada com a adjudicatària han d’aportar la
documentació següent, només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta
vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec:
-

Si s’escau, 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
76.2 de la LCSP.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix a la clàusula setzena.

-

Si s’escau, relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la
presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta
acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració responsable per part de
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Així mateix, la persona participant o equip guanyador haurà d’aportar la
documentació següent:

l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores
que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de
totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de
l’activitat contractada.
-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, es determini en l’apartat L del quadre de característiques del
contracte.

15.3 Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de
caràcter esmenable, es comunicarà a les empreses afectades perquè els corregeixin
o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva sol·licitud de participació i proposta i es
procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comportarà la
confiscació, si és el cas, de la garantia provisional constituïda i, a més, si la retirada
de la proposta té el seu origen en no haver complimentat la documentació
justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de la
garantia definitiva, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, donarà lloc a
la causa de prohibició de contractar prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en
qualsevol de les declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar
amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
Setzena. Garantia definitiva
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat M del
quadre de característiques.
a)

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’haurà de dipositar a la Tresoreria de
l’Ajuntament.

b)

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i les condicions establertes
reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar als
establiments assenyalats en l’apartat a).

c)

Mitjançant la modalitat de retenció de preu, per la qual es retindrà el 50% de
l’import de la/les factura/es inicials i fins a cobrir l’import de la garantia
definitiva. Aquesta modalitat haurà de ser sol·licitada de manera expressa pel
guanyador del concurs.

16.3 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 M del quadre de característiques i garanteixi
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la
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16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

LCSP.
16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen
la garantia, la persona física o jurídica 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.
16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variacions, 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 preus de conformitat amb el que disposa la LCSP.
16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a la persona física o jurídica adjudicatària, aquesta haurà de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des
de l’execució.
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat
anterior, l’Administració podrà resoldre el contracte.
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les la
persones físiques o jurídiques licitadores, abans de l’adjudicació del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’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.

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena,
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a la persona
guanyadora del concurs, en el moment que consideri convenient, segons preveu
l’article 18 de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, d’Arquitectura de Catalunya, mitjançant
un procediment negociat sense publicitat. A l’acord d’adjudicació s’establirà el
procediment i la quantitat exacta que haurà de fer front l’adjudicatari en concepte
de despesa de publicitat, d’acord amb l’apartat K del quadre de
característiques.
18.2 L’adjudicació del contracte es notificarà als participants i es publicarà al perfil
de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini en què s’ha de
procedir a la formalització del contracte.
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, la
persona física o jurídica adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
19.2 En el cas que el contracte sigui susceptible de recurs especial en
matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, la formalització del
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Divuitena. Adjudicació del contracte

contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils des que
es remet a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació. Es requerirà a
l’empresa que formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies hàbils a
comptar des del següent al de la rebuda del requeriment, sempre que no s’hagi
presentat recurs especial que no porti aparellada la suspensió de la formalització o
que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior per
causes imputables a la persona física o jurídica adjudicatària, l’administració podrà
acordar la confiscació de la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional
que, si s’escau, s’hagués exigit. A més, aquest fet constituirà causa de prohibició de
contractar amb el sector públic, d’acord amb el que preveu l’article 71.2 b de la
LCSP.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb la persona física o
jurídica adjudicatària es proposarà l’adjudicació al participant següent d’acord amb
l’ordre en què hagin quedat classificats segons la valoració del Jurat.
19.4 Els participants que hagin concorregut conjuntament hauran de presentar, una
vegada s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual hi 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.
19.5 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.
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
19.7 La formalització d’aquest contracte es publicarà al perfil de contractant de
l’òrgan de contractació.

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
Vintena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb d’execució, d’obligat compliment per part
de l’empresa o les empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat N
del quadre de característiques.
Vint-i-unena. Execució i supervisió dels serveis
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
contractista l’òrgan de contractació, d’acord amb el que disposa l’article 311 de la
LCSP.
Tanmateix seran d’aplicació a aquest contracte els article 314 i 315 de la LCSP en
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19.8 Una vegada 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.

quan a l’esmena d’errors, indemnitzacions i responsabilitats en el contracte
d’elaboració de projectes d’obres.
Vint-i-tresena. Programa de treball
L’empresa contractista estarà obligada a presentar un programa de treball que
haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T del
quadre de característiques i, en tot cas, en els treballs de tracte successiu.
Vint-i-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
24.1 L’empresa contractista està obligada al compliment del contracte de servei en
el temps i lloc fixats en l’apartat D del quadre de característiques.
24.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment de
l’execució del contracte, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar,
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’apartat U del
quadre de característiques.
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte l’incompliment, per causes
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions
definides en el contracte.
24.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució (en virtut
de les quals l’empresa contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats
mitjans personals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus
mediambiental o social, de conformitat amb allò establert en l’article 202 de la
LCSP) es podrà acordar la imposició de les penalitats corresponents en els termes i
condicions establerts l’apartat U del quadre de característiques

1r. Es reunirà la Comissió tècnica de seguiment, integrada pel responsable del
contracte i el contractista, per tal de prendre les mesures necessàries per dur a terme
la correcta execució del contracte i esmenar les deficiències detectades.
2n. Si el contractista es manté en l’incompliment, s’incoarà un expedient
sancionador contradictori. A tal fi, el responsable del contracte emetrà un informe
indicant els fets imputats, la infracció comesa i la sanció aplicable. Seguidament,
l’òrgan de contractació concedirà un termini d’audiència al contractista perquè formuli
al·legacions i aporti els documents que consideri convenients.
3r. A la vista de les al·legacions adduïdes pel contractista, el responsable del contracte
emetrà un nou informe indicant si concorre la responsabilitat del contractista en
relació als fets imputats, i si s’escau, la infracció comesa i la sanció a imposar. Vist
l’informe emès pel responsable del contracte, l’òrgan de contractació dictarà la
resolució sancionadora, que haurà de ser motivada i decidirà totes les qüestions que
plantegi el contractista, així com, les que es derivin de l’expedient.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
24.5 Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista
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24.4 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes
es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la
garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les
certificacions esmentades, d’acord amb el següent procediment:

s’estarà al que disposa l’article 195.2 de la LCSP.
24.6 En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.
Vint-i-cinquena. Control en l’execució del contracte
L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la
correcta execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu
correcte compliment.
Vint-i-sisena. Persona responsable del contracte
Es designarà una persona responsable del contracte 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. 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.

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 les condicions contractuals, es tramitaran
mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions
descrites en 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.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-vuitena. Abonaments a la persona física i jurídica contractista
28.1 Els pagaments es realitzaran mensualment en funció dels serveis efectuats i
dins dels terminis establerts a l’article 198.4 de la LCSP, a comptar des de
l’aprovació dels documents que acreditin la realització del servei. La factura es
presentarà en el registre d’entrada de l’Ajuntament i hauran d’indicar, com a
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Vint-i-setena. Resolució d’incidències

requisit indispensable per a procedir
d’expedient de la present contractació.

als

pagaments,

el

número

28.2 El contractista haurà de presentar les corresponents factures davant de
l’Ajuntament de Súria, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data
de lliurament efectiu del mes vençut o bé mitjançant la bústia de factures
electròniques de l’Ajuntament.
En el cas de que siguin factures superiors a 5.000 € caldrà que presentin factura
electrònica. Estaran excloses d’aquesta obligació de facturació electrònica les
factures d’import inferior 5.000 €, fins que aquestes factures puguin satisfer els
requeriments per la seva presentació, d’acord amb el llistat d’entitats que disposa
l’article 4 de 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.
El pagament s'efectuarà prèvia aprovació de les factures per l’Ajuntament que
hauran de ser revisades i conformades prèviament.
28.3 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.
28.4 La persona física i jurídica contractista podrà realitzar els treballs amb major
celeritat de la necessària per a executar els serveis 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.
28.5 La persona física i jurídica contractista podrà transmetre els drets de
cobrament en els termes i condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
28.6 Els contractistes tenen la condició de comptedant davant de la Sindicatura de
Comptes i del Tribunal de Comptes i les seves prestacions es troben subjectes a la
intervenció material de l’interventor municipal.

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i
de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es
dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors,
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de l’Administració.
L’adjudicatari haurà de disposar de les pòlisses d’assegurances previstes en
l’apartat G.1 del Quadre de Característiques.
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista
Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:
a) El contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
En especial, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a
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Vint-i-novena. Responsabilitat del contractista

l’execució del contracte i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social,
mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.
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
servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) El contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament
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.
El 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 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.
Així mateix, el contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries
per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques
d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, el 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.

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 tercers fora de l’estricte àmbit i finalitat de l’execució directa del contracte.
Les obligacions de confidencialitat tindran una duració indefinida i es mantindran en
vigor en posterioritat a la finalització de l’adjudicació.
L’adjudicatari/a haurà d’aplicar les mesures de seguretat definides per l’Ajuntament
o l’entitat competent per assegurar la confidencialitat, secret, disponibilitat i
integritat de la informació i les dades de caràcter personal a les que tingui accés.
Excepte que es determini el contrari al Plec de clàusules tècniques o s’autoritzi
expressament durant la prestació del servei l’adjudicatari no subcontractarà
tasques a tercers que impliquin el tractament d’informació o dades de caràcter
personal responsabilitat de l’Ajuntament o de l’entitat motiu de la licitació.
Un cop finalitzat el contracte l’Adjudicatari haurà de retornar o destruir les dades i
informació a la que hagi tingut accés segons les instruccions que defineixi
l’Ajuntament.
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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.

L’adjudicatari informarà el seu personal i col·laboradors de les obligacions relatives
al tractament de les dades de caràcter personal.
Sense prejudici d’aquestes obligacions, l’Ajuntament podrà establir un acord de
confidencialitat específic amb l’adjudicatari en funció de la prestació del contracte.
Trenta-unena. Prerrogatives de l’Ajuntament
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic,
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades, exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
Trenta-dosena. Modificació del contracte
1.

Modificacions per raons d’interès públic en els supòsits i forma legalment
previstes
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà
modificar el contracte per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista a l’article 205 de la LCSP. Aquestes modificacions, un cop acordades,
són obligatòries per l’empresa contractista, i pels supòsits previstos a
l’apartat P del Quadre de Característiques.

En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no
tindran la consideració de modificacions la variació que durant l’execució
correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats
realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden
recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la
despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
Pels Lots de serveis, en els casos en què es determini el preu mitjançant
unitats d’execució, no tindran la consideració de modificacions la variació que
durant l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el
nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les
quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
2.

Modificacions per causes previstes en els plecs
Les modificacions del contracte es duran a terme en les condicions, amb
l’abast i els límits que s’estableixen en l’apartat P del Quadre de
Característiques i seguint el procediment legalment establert.
El % de modificació previst al Quadre de característiques es calcularà
sobre el preu d’adjudicació quan es tracti de contractes a preu alçat i sobre el
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Si la modificació del contracte no és possible segons els termes exigits per la
LCSP s’haurà de procedir a la resolució del contracte, d’acord amb allò
establert a l’article 211 de la citada norma.

pressupost base de licitació quan es tracti de contractes calculats en funció de
preus unitaris sense que es pugui determinar el seu nombre màxim.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous
preus unitaris no previstos en el contracte.
3.

Modificacions obligatòries
Qualsevol modificació que afecti a reduccions o supressió de part de l’objecte,
seran obligatòries pel adjudicatari i no donarà lloc a cap indemnització per
aquesta causa. Aquestes també es calcularan aplicant els preus unitaris
proporcionats per l'adjudicatari en la seva oferta.

4.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix l’article 153 de la LCSP
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de
l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb
caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa
adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el
perfil de contractant.

Trenta-tresena. 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 del 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.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
Trenta-quatrena. Cessió del contracte
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte no podran ser cedits pel
contractista a una tercera persona.
Trenta-cinquena. Subcontractació
El contractista pot concertar amb altres persones físiques o jurídiques la realització
parcial de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en
l’apartat Q del Quadre de Característiques.
Les persones licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, si així s’assenyala a l’apartat Q del Quadre de
Característiques, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la
44/49

Codi Validació: 5PXA96HRXM53YPK7WYX43D325 | Verificació: https://suria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 49

L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i
perjudicis que efectivament se li causin de conformitat amb el previst a l’article
208.2 de la LCSP.

intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar
un DEUC separat per cadascuna de les persones físiques i jurídiques que es té
previst subcontractar. En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure
contractes que no s’ajustin a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran
subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan
de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf
següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una
situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents,
excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició.
El contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció
de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. En cas
que s’hagi demanat a les empreses que assenyalin la subcontractació en la seva
oferta només caldrà presentar aquella informació que no s’hagi aportat a través del
DEUC o que hagi variat.
Si la persona física o jurídica subcontractista té la classificació adequada per
realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació
d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.
El contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP, per a procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud
de de la persona física o jurídica subcontractista o de les circumstàncies
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
subcontractació, comporta, en funció de la repercussió en l’execució del contracte,
la imposició d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte.
Els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal qui
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte,
inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a
què es refereix la clàusula dinovena d’aquest plec.
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització
que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com
a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar
previstes en l’article 71 de la LCSP.
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La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El pagament als subcontractistes i a les persones físiques i jurídiques
subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
En cas de contractes de valor estimat superior a 5 milions d’euros o en què el
percentatge de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu,
l’Administració
comprovarà
el
compliment
estricte
de
pagament
als
subcontractistes i a les persones físiques i jurídiques subministradores per part de
l’empresa contractista. A aquests efectes, el contractista haurà d’aportar, quan se li
sol·liciti, relació detallada dels subcontractistes o subministradors, amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes
obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el
seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en
la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes
penalitats.
Trenta-sisena. Revisió de preus
Pel que fa a la revisió de preus, s’aplicarà allò que estableixi l’apartat R del
Quadre de Característiques.
La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent quan el
contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut
dos anys des de la seva formalització. L’import de les revisions que siguin
procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o el descompte
corresponent en les certificacions o pagaments parcials.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 198.6, 210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
El pressupost de licitació es farà efectiu de conformitat amb els següents
percentatges:
-

Al moment de formalització del contracte es farà un primer pagament
equivalent al 15% del pressupost de licitació.

-

Amb el lliurament del projecte bàsic i executiu, més la resta de documents
objecte del present contracte, es farà un pagament corresponent al 50% del
pressupost de licitació

Direcció d’Obres: Es faran pagaments mensuals contra certificacions d’obra
aprovades durant la total execució de les obres. L’import del pressupost de licitació
equivalent a aquesta part dels serveis contractats és del 35%.
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Trenta-setena. Recepció i liquidació

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat S del quadre de
característiques i començarà a computar a partir de la recepció dels serveis.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa
contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord
de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix
l’article 111 de la LCSP.

Trenta-novena. Resolució del contracte
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els
articles 198.6, 211 i 313 de la LCSP. En particular, serà causa de resolució del
contracte l’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en la
clàusula vint-i-unena.
-

La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes assenyalats
en la clàusula trenta-dosena d’aquest plec, que hagués exigit un nou
procediment de contractació.

-

El fet que el contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del
contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.

-

El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al contractista, per un
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els
Tractats comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de
Justícia de la Unió Europea.

-

L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte les
dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats
amb l’objecte del contracte.

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que
disposa l’article 212 de la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109
del RGLCAP.
VII. RECURSOS I RÈGIM D’INVALIDESA
Quarantena. Règim de recursos

1.

Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents
contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractació;
els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els
acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades
en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per
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També són causes de resolució del contracte:

entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova
adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà
interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els
articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre,
pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de
decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició
de recursos administratius ordinaris.
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació, les persones
legitimades poden sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució
l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article
49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre.

2.

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de
recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs
administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix 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, d’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.
El recurs administratiu ordinari serà el recurs potestatiu de reposició quan
s’interposi contra actes de l’òrgan de contractació.

3.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
de l’Administració, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de
conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació
bàsica del procediment administratiu comú, 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.

Quaranta-unena. Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim
general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
Quaranta-dosena. 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.
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En el cas que s’interposi contra actes de la mesa de contractació, podrà
interposar-se recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació.

DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
L’Alcaldessa Accidental
Olga Tena Martín

ANNEX MODEL DEUC
En el següent enllaç trobareu el formulari normalitzat del DOCUMENT
EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ en llengua catalana:

49/49

Codi Validació: 5PXA96HRXM53YPK7WYX43D325 | Verificació: https://suria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 49

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

