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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONTRACTE D’OBRES DE LA REFORMA DE LA COBERTA DE LA CASA
DEL PINTOR ABELLÓ A L’ESTUDI DE L’ARTISTA
EXPEDIENT NÚM. COOB/19001

CAPÍTOL I. RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE
Clàusula 1.

Objecte del contracte

1. Constitueix l'objecte del contracte la realització de l'execució de l’obra de “La reforma
de la coberta de la Casa del Pintor Abelló a l’Estudi de l’artista”, de conformitat amb el
Projecte d’obra local ordinària del mateix nom, redactat pels arquitectes Oriol Cusidó i
Garí i Irene Marzo Llovet, de Taller 9s arquitectes, i d’aprovació inicial conjunta amb
aquest plec amb un pressupost total per a coneixement de l’administració de 116.653,05
euros, IVA exclòs, desglossat en:
Pressupost del contracte, 102.054,63 euros + IVA
Pressupost de control de qualitat, 1.934,10 euros, IVA inclòs, el qual serà
contractat de forma separada i designat per l’Ajuntament, de conformitat amb la
clàusula 28 d’aquest Plec.
Amb l’objecte del contracte es pretén, també, el compliment de les condicions laborals
del conveni col·lectiu del sector i de la legislació referent a mesures d’inserció laboral.
Mitjançant l’execució d’aquest contracte es pretén satisfer la finalitat del projecte de
reformar una coberta de la casa del pintor Joan Abelló, la qual es troba actualment en
molt mal estat i amb greus problemes d’estanqueïtat a l’aigua. La casa forma part del
Taller de l’artista de la Casa del Pintor Joan Abelló, i és de propietat de la Fundació
Municipal Joan Abelló, organisme autònom de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
L’Ajuntament no disposa dels mitjans humans i materials propis per a l’execució
d’aquesta obra.
D’acord amb l’informe tècnic no es divideix en lots l’objecte del contracte perquè les
tasques a realitzar, donada la seva superposició es preferible que les executi una sola
empresa, per a evitar interferències i/o indefinició de responsabilitats en els treballs
inclosos en el projecte d’obres.
El procediment escollit és l’obert simplificat, com a procediment ordinari i que dona
compliment als principis de la contractació pública de publicitat, transparència i igualtat
de tracte. Els criteris d’adjudicació són tots avaluables de forma automàtica i estan
vinculats amb l’objecte del contracte, com són el preu a oferir i l’ampliació del període
de garantia de l’obra.
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2. La codificació corresponent a la classificació del vocabulari comú de contractes públics
(CPV) és, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu
i del Consell, és el 45261910-6, Arranjament de teulades.

Clàusula 2.

Règim jurídic

1. El contracte es regeix pel present Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de clàusules administratives generals aplicable als contractes d’obres i instal·lacions i als
de concessions d’obres públiques de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (en endavant
PCAG), publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 de gener de
2009 i 28 de gener 2010, i per les normes contingudes en les disposicions següents:
a) Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública i per la qual es
deroga la Directiva 2004/18/CE.
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
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, modificat pel Reial Decret
300/2011, de 4 de març, en tots aquells aspectes de desenvolupament bàsic que no
s’oposin al LCSP.
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 (RGLCAP), en tots aquells
aspectes de desenvolupament bàsic que no s’oposin al LCSP.
e) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública (LMUMCP).
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
g) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
h) Llei 15/10, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de mesures contra la morositat
en operacions comercials (LMLMOC).
i) Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del
creixement i de la creació d’ocupació.
j) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures del sector públic.
k) Llei 5/2017, de 28 de març, del Parlament de Catalunya, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de
Fundació municipal Joan Abelló. Berenguer III 122 08100 Mollet del Vallès
museuabello@molletvalles.cat 93 544 50 99
P5812304C

diòxid de carboni.
l) Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de
març, de desindexació de l’economia espanyola.
m) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
n) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
o) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
p) Bases d’execució del pressupost de la Fundació Municipal Joan Abelló de Mollet
del Vallès de 2019..
q) Ordenança d’administració electrònica aprovada en sessió plenària de data 19 de
febrer de 2011 i Decret d'Alcaldia 2868, de 9 d'octubre de 2013 va ser aprovat el
Conveni entre el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) i
l'Ajuntament de Mollet del Vallès per a la utilització i Decret d’Alcaldia de posada
en funcionament del servei de comunicacions i notificacions electròniques de data 8
d’abril de 2016.
r) Altres disposicions administratives aplicables.
s) En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.
2. Les consideracions d’aquest Plec es complementaran en tot moment amb el Projecte
d’obres objecte d’aquest contracte. En el supòsit que hi hagi alguna discrepància entre
ambdós documents contractuals, prevaldrà sempre el que disposa el present Plec de
clàusules administratives particulars.

Clàusula 3.

Termini del contracte

El termini màxim del contracte és de (3) mesos, des de la signatura de l’acta de
comprovació del replanteig i d’inici de les obres. de conformitat amb les clàusules 19 i
29 d’aquest Plec.

CAPÍTOL II. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
Clàusula 4.

Pressupost base de licitació i valor estimat

1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació es fixa
en la quantitat de 123.486,10 euros, IVA del 21 % inclòs, amb el desglossament següent:
Concepte
Pressupost net

Euros
102.054,63 €
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Import sobre el valor afegit (IVA 21%)
Pressupost base de licitació

21.431,47 €
123.486,10 €

El pressupost net s’ha obtingut dels costos inclosos en els capítols del pressupost del
projecte d’obres, excepte el control de qualitat que es contractarà a part, dels quals es
reprodueix el resum dels mateixos:
Costos
00 Enderrocs i treballs previs
01 Moviment de terres
02 Sistema estructural
04 Sistema d’envolupant i acabats exteriors
05 Sistema d’acabats interiors
06 Sistema d’instal.lacions
GR Gestió de residus
SS Seguretat i Salut
PEM Pressupost d’execució material obra
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Pressupost net

Euros
13.758,77 €
3.992,07 €
14.651,85 €
23.611,64 €
16.998,10 €
5.512,49 €
5.585,27
1.650,00 €
85.760,49 €
11.148,82 €
5.145,62 €
102.054,63 €

Aquests capítols inclouen els costos de ma d’obra, materials i maquinaria que estan en
preus de mercat per obtenir-se a partir de la descripció de partides de l’Institut Tecnològic
de la Construcció (ITeC), entitat referent per a l’elaboració de projectes d’obra pública i
edificació a Catalunya, en els percentatges següents: ma d’obra que representa un 46%,
la maquinaria un 4% i els materials 46%, la resta correspon a elements indeterminats.
Desglossat categories laborals
Categoria oficial 1a
Categoria ajudant
Categoria manobre
Categoria manobre especialista
Total

Euros
20 %
7%
15 %
4%
46 %

El conveni col·lectiu de referència és el de Treball de la Industria de la Construcció i
Obres Públicas de la Província de Barcelona.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia
del pressupost net l’oferta serà exclosa.
Les ofertes que es presentin hauran de desglossar el preu total del contracte i l’Impost
sobre el valor afegit, que serà consignat com a partida independent. Cas de no constar,
se sumarà d’ofici a l’import ofert el percentatge corresponent en concepte d’IVA. En tot
cas, les ofertes econòmiques hauran d’ajustar-se al model previst a l’annex III d’aquest
Plec.
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos
en la clàusula 26 del PCAG, amb excepció de l’IVA.
Entre els conceptes que ha d’incloure el pressupost a presentar haurà de figurar el de
seguretat i salut, que no podrà alterar el seu pressupost de 1.963,50 euros (PEC més BI i
DG), d’acord amb l’annex III d’aquest Plec; en el supòsit de no constar, es sumarà d’ofici
a l’import de l’oferta econòmica presentada.
2. El valor estimat del contracte, més l’IVA corresponent, als efectes d’allò que disposa
l’article 101 de la LCSP, és de 102.054,63 euros, IVA exclòs, atès que es preveuen
modificacions, de conformitat amb la clàusula 38 d’aquest Plec:
Concepte
Pressupost net
Modificacions previstes (25% cap.02)
Total
Clàusula 5.

Euros
102.054,63
0
102.054,63

Certificacions d’obra i termini de pagament

1. Pel termini d’execució previst, la direcció facultativa de l’obra expedirà certificacions
d’obra mensuals als efectes de pagament, el qual es realitzarà de conformitat amb l’article
198.4 de la LCSP. La facturació total no podrà sobrepassar, en cap cas, l’import màxim
del contracte.
2. El contractista presentarà telemàticament les factures en les mateixes dates que
s’expedeixin les certificacions, de conformitat amb les bases 35 de les Bases d’execució
del pressupost de la Fundació Municipal Joan Abelló de 2019.
El codi d’identificació dels òrgans administratius o DIR3 a incloure en el camp
AdministrativeCentre és L01081249.
3. Pagament de la factura. L’aprovació i pagament de les factures es realitzarà de
conformitat amb l’article 198 de la LCSP i les bases 35 i 36 de les Bases d’execució del
pressupost de la Fundació Municipal Joan Abelló de 2019, en allò que no contradigui la
legislació en vigor.
4. Deduccions en el pagament de la factura. En cas que correspongui l’aplicació de
penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de
l’import de les factures.

Clàusula 6.

Identificació d’òrgans

A efectes de constància a les factures a presentar pel contractista, l’òrgan de contractació
és la gerència l’òrgan amb competències en la comptabilitat pública és la Intervenció
municipal i el destinatari de l’execució d’obra és el responsable del contracte, d’acord
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amb la clàusula 24 d’aquest Plec.

Clàusula 7.

Revisió de preus

Atès que el termini de duració de les obres és inferior a un (1) any, no serà procedent cap
revisió de preus, de conformitat amb l’article 103.1 i 2 de la LCSP.

Clàusula 8.

Imputació pressupostària

Les obligacions econòmiques que per a la Fundació Municipal Joan Abelló es derivin del
compliment d’aquest contracte es faran efectives amb càrrec de l’aplicació pressupostària
en càrrec d’inversions del pressupost de Fundació Municipal Joan Abelló de 2019.

CAPÍTOL III. GARANTIES
Clàusula 9.

Garantia provisional i definitiva

1. D’acord amb allò que preveu l'article 106.1 de la LCSP, es dispensa de la prestació de
la garantia provisional a les empreses que participin en aquesta licitació.
2. La garantia definitiva a constituir pel licitador que resulti adjudicatari serà la
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, segons els que estableix
l’article 107 de la LCSP, i s'efectuarà de conformitat amb l'article 108 de la LCSP, dins
del termini de 10 dies des del requeriment al licitador l’oferta del qual resulti
econòmicament més avantatjosa.
En el supòsit d'adjudicació a un licitador quina proposició s'hagués presumit inicialment
com a oferta amb valors anormals o desproporcionats, l'òrgan competent exigirà la
constitució d'una garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació, assolint una
garantia total d'un 10% de l'import d'adjudicació, d'acord amb l'article 107.2 de la LCSP,
donat el risc que s'assumeix per les condicions dels compliment del contracte. (Aquesta
circumstància es farà constar en l'anunci de licitació).
La garantia esmentada es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o privats en les
condicions legalment establertes, mitjançant aval bancari o assegurança de caució o amb
retenció del primer pagament al contractista. Per aquesta darrera opció, l’adjudicatari
haurà de presentar una sol·licitud a tal efecte en fase de requeriment.
La garantia s'ajustarà al models que s'indiquen en els annexos III, IV, V i VI del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques i en cas
d'immobilització de deute públic, al certificat que correspongui conforme a la seva
normativa específica. Pel que fa als avals, s'ajustaran al model que recull l'annex V del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) i que es pot accedir a
través d’aquest enllaç:
Fundació municipal Joan Abelló. Berenguer III 122 08100 Mollet del Vallès
museuabello@molletvalles.cat 93 544 50 99
P5812304C

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=si
ngle&documentId=641266&language=ca_ES

Els avals i els certificats d'assegurances de caució hauran de ser autoritzats per un
apoderat de l'entitat avalant que tinguin poder suficient per obligar-la plenament, la qual
cosa haurà d'estar verificada prèviament i per una vegada per la Secretaria de Fundació
Municipal Joan Abelló, o bé per fedatari públic.
3. Quan, com a conseqüència de la modificació del contracte, experimenti variació el preu
del mateix, es reajustarà la garantia en el termini de 15 dies naturals, comptats des de la
data en que es notifiqui al contractista l’acord de modificació, a efectes de que respecti la
proporció amb el nou preu del contracte resultant de la modificació, incorrent, en cas
contrari, en causa de resolució contractual.

CAPÍTOL IV. REQUISITS DE LA LICITACIÓ
Clàusula 10. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La tramitació de l’expedient serà ordinària i el procediment d’adjudicació serà obert
simplificat, mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que
estableixen els articles 145, 146, 156 a 159 de la LCSP.
L'adjudicació es produirà en el termini màxim de dos mesos, comptats des de l’endemà
de des de l’endemà de l’acta d’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una
part de la proposició.

Clàusula 11. Notificació per mitjans electrònics i el seu funcionament
1. Les notificacions entre les empreses licitadores i l’adjudicatària i l’Ajuntament que
es facin durant les fases de licitació, adjudicació, execució i compliment i/o resolució
d’aquest contracte es realitzaran obligatòriament per mitjà electrònic a través del sistema
e-NOTUM. Els avisos de posada a disposició de les notificacions i comunicacions es
dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.
2. A aquests efectes, les empreses licitadores indicaran l’adreça de correu electrònic i
designaran les persones autoritzades a rebre les notificacions, d’acord amb el model de
l’annex I.3.
3. El termini per considerar rebutjada una notificació és de cinc dies. No poder practicar
la notificació per modificació de qualsevol de les dades facilitades sense comunicació
prèvia tindrà els efectes de notificació rebutjada.
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4. Per poder accedir a la notificació cal primer identificar-se mitjançant qualsevol dels
dos mecanismes previstos: Certificat digital el qual permet l’accés a totes les notificacions
amb un certificat digital classificat pel Consorci AOC, o per mitjà del sistema de
contrasenya d’un sol ús que permet l’accés a les notificacions sense certificat digital. En
aquest darrer cas es rebrà una contrasenya, que caduca als 30 minuts, al telèfon mòbil o
al correu electrònic per tal de poder accedir a les notificacions electròniques practicades
per aquest mitjà.
5. La resta d’informació respecte al funcionament del sistema de comunicacions i
notificacions electròniques està accessible a la seu electrònica de l'Ajuntament
https://seuelectronica.molletvalles.cat/

Clàusula 12. Capacitat i solvència
1. Podran presentar proposicions les persones físiques o jurídiques, amb condició
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no
estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislació vigent i que acreditin la seva solvència econòmica, financera
i tècnica o professional. És requisit per a poder participar en aquesta licitació estar inscrit
en un registre oficial de licitadors.
2. El criteri de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis del
licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims exercicis
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa (en
ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys d’un mínim de 255.136,58 euros i
S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades
en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en
el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
3. La justificació de la solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar mitjançant:
a) Les empreses, hauran de presentar relació i documents justificatius corresponents
de les obres executades en el curs dels darrers cinc anys avalades per certificats de
bona execució.
L’import anual dels treballs realitzats ha de ser igual o superior a 346.625€ euros,
IVA exclòs. així com les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si
s’han realitzat segons les regles per les que es regeix la professió i que es van portar
normalment a bon terme
La relació de les obres executades en els darrers cinc anys hauran de ser del mateix
grup o subgrup de classificació corresponent a aquest contracte
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b) També caldrà que el licitador presenti la titulació acadèmica del personal
responsable de l’execució del contracte que haurà de ser d’enginyer de l’edificació
o enginyers tècnics d'obres públiques.
4. Per les empreses de nova creació o antiguitat inferior a cinc anys:
a) Caldrà que el licitador presenti la titulació acadèmica del personal responsable de
l’execució del contracte que haurà de ser d’enginyer de l’edificació o enginyers
tècnics d'obres públiques.
b) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no
integrats en l’empresa, dels que disposi per l’execució de les obres acompanyada
dels documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis
dependents de l’òrgan de contractació
5. Opcionalment, els licitadors podran acreditar la solvència mitjançant l’acreditació de
la classificació empresarial següent:
a. Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlida fins l’1/01/2020)
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

C

4

b

b. Classificació posterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

C

4

1

Clàusula 13. Termini, lloc i procediment de presentació de les ofertes
1. El termini de presentació de les ofertes serà d’un mínim de vint (20) dies naturals i
dotze hores, a comptar des de la publicació de l’anunci al perfil del contractant.
Si l'últim dia del termini fos un dissabte, el termini s'entendria prorrogat fins al dilluns
següent.
2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en 2 sobres, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ajmollet
I explicat en què consisteix a l’adreça web següent:

Fundació municipal Joan Abelló. Berenguer III 122 08100 Mollet del Vallès
museuabello@molletvalles.cat 93 544 50 99
P5812304C

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiv
a_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les utilitzades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu Document de declaració responsable per participar en la
licitació per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM,
d’acord amb l’apartat 2 de la clàusula 11.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no
està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les
ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o
aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells),
ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda, ni
recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes
i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. No
obstant això, en cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el
darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació pot ampliar el
termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible,
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública l’esmena corresponent.
Opcionalment els licitadors tenen la possibilitat de efectuar l’enviament de les ofertes
mitjançant l’eina de sobre Digital en dues fases, d’acord amb el que disposa l’apartat 1.h)
de la Disposició addicional setzena de la LCSP, transmetent primer l’empremta
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electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb
la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i
després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini
màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24
hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
En el cas que no es tingui temps per poder enviar tota la documentació necessària,
l’empresa té la possibilitat d’enviar només les empremtes digitals dels documents que vol
presentar i després demanar un període de 24 hores per enviar la documentació informada.
Es considera que l’empresa vol enviar aquells documents més endavant si en el moment
de clicar el botó “Tancar oferta” hi ha documents seleccionats, és a dir, no enviats al seu
espai de l’eina de presentació però carregats al seu navegador. Consegüentment per
utilitzar aquesta opció de “presentar l’oferta” en el termini de 24 hores després de
finalitzat el termini de presentació d’oferta, només es podrà realitzar si en termini
s’executa l’acció “tancar l’oferta”.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies,
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica,
que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes
trameses en dues fases.
Tant si es “tanca l’oferta” després del termini de presentació d’ofertes, com si encara que
es tanca en termini no es fa la presentació de l’oferta passat el termini de 24 hores, es
considerarà presentada fora de termini i per tant l’oferta serà rebutjada.
Des del servei de Contractació i Compres es demanarà, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, a les empreses
licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el termini de
presentació d’ofertes a través de l’eina web de Sobre Digital i, en tot cas, l’han d’introduir
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat1que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la
Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es
Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no
accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP
1
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podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de l’ajuntament de Mollet del Vallès. Així, és obligació
de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració
no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar
de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà
acordar l’exclusió de l’empresa. En cas que el virus informàtic esborri, malmeti,
deteriori, alteri, suprimeixi o faci inaccessible dades informàtiques, programes
informàtics o documents electrònics, per causes imputables a l’empresa licitadora, es
podran reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis, sense perjudici de les possibles
accions penals, segons allò que preveu l’article 264 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23
de novembre, del codi penal.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels mateixos
documents, amb les mateixes empremtes digitals, que els aportats en l’oferta mitjançant
l’eina de Sobre Digital, en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos o que sorgeixin problemes a l’utilitzar l’eina que no permetin
l’obertura dels sobres, d’acord amb la previsió introduïda a l’apartat i) de la disposició
addicional setzena de la LCSP.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic,
de conformitat amb l’apartat 1.i de la disposició addicional setzena de la LCSP, i dels
tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte
que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a
través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder
fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no
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modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml
Per donar compliment a l’apartat 1.j de la disposició addicional setzena de la LCSP, es
dona coneixement a les empreses que els formats de documents electrònics admissibles
són els següents
*doc, *pdf, *txt, *ppt, *lct, *dwg, *ctb, *xml, *zip, *rar, *xls, *jpg, *jpeg, *png, *tiff,
*tif, *docx, *xlsx, *pptx
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, en concordança amb la
clàusula 45 d’aquest Plec.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan
de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan
www.molletvalles.cat. El termini màxim d'acceptació de les preguntes serà de 7 dies
naturals abans de finalitzar el termini de lliurament de les ofertes i les respostes es
penjaran com a màxim fins a 3 dies naturals abans de la finalització del termini de
presentació d'ofertes.
3. Els plecs de clàusules reguladors d’aquesta contractació i la documentació
complementària estaran disponibles en el Perfil del contractant accessible en la direcció
d’Internet següent: www.molletvalles.cat.
4. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec i del Projecte d’obra de “La
reforma de la coberta de la Casa del Pintor Abelló a l’Estudi de l’artista”, així com
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. També la presentació de
les proposicions per part de les empreses licitadores suposa que autoritza a la Fundació
Municipal Joan Abelló a obtenir directament dels òrgans administratius competents les
dades o documents registrals que es requereixin en aquest procediment i a facilitar les
dades i documents en relació amb els procediments derivats d’aquesta licitació, amb
validesa fins el moment de l’adjudicació i si resulta adjudicatari fins la vigència del
contracte.
També la presentació de les proposicions per part de les empreses licitadores suposa que
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autoritza a la Fundació Municipal Joan Abelló a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin en aquest
procediment i a facilitar les dades i documents en relació amb els procediments derivats
d’aquesta licitació, amb validesa fins el moment de l’adjudicació i si resulta adjudicatari
fins la vigència del contracte.
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 figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les
propostes que hagi subscrit.

Clàusula 14. Documentació a presentar
1. Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en dos sobres, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina de Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml
Els dos sobres seran tindran els enunciats següents:
a) Sobre A. “Documentació administrativa per a la licitació del contracte d’obres
de “La reforma de la coberta de la Casa del Pintor Abelló a l’Estudi de
l’artista”,, presentada per ..............................................................".
b) Sobre B. “Proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica
per a la licitació del contracte d’obres de “La reforma de la coberta de la Casa
del Pintor Abelló a l’Estudi de l’artista”, presentada per
............................................................"

2. Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure
cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió
de totes les propostes per ell subscrites.
3. Igualment, la presentació de proposicions diferents per empreses vinculades suposarà
l’exclusió del procediment d’adjudicació, a tots els efectes, de les ofertes formulades.
4. Contingut del sobre A (Documentació administrativa):
a) Declaració responsable de compliment condicions per a contractar amb
l’administració. Aquesta declaració responsable s’haurà d’ajustar al model de
l’annex I d’aquest Plec i haurà d’estar signada electrònicament per la persona o
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les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la
proposició.
En el cas en que l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb l’article 75 de la LCSP, cadascuna d’elles també haurà de
presentar una declaració responsable en la que figuri la informació pertinent per
aquests casos de conformitat amb el mateix model de declaració responsable.
En el cas que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, hauran
de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i
circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció
del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicataris, ajustada al model de l’apartat 10 de l’annex I d’aquest Plec.
b) Certificació relativa a la inscripció en un registre oficial de licitadors
5. En qualsevol moment de la licitació, l’òrgan de contractació, a través de la Mesa de
contractació o del Servei de Contractació i Compres, podrà consultar el RELI o altre
registre oficial diferent la documentació que acrediti la personalitat i capacitat d’obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera
i classificació dels licitadors; així mateix, l’òrgan de contractació, per garantir la
correcte execució del procediment, podrà demanar, en qualsevol moment anterior a
l’adopció de la proposta de l’adjudicació, als licitadors que han presentat la declaració
responsable que aportin la documentació acreditativa del compliment de les condicions
establertes per a ser adjudicatari del contracte.
6. Contingut del sobre B (Proposició corresponent als criteris avaluables de
forma automàtica):
a. Model de presentació dels criteris avaluables de forma automàtica, segons el
model que figura en l’Annex III d’aquest Plec.
b. El compromís de subcontractació, si s’escau, d’acord amb l’annex IV.

Clàusula 15. Inscripció en registres oficials de licitadors
1. De conformitat amb l'article 159.4.a de la LCSP, per poder participar en aquesta
licitació és obligatori estar inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic (ROLEC).
2. Les persones físiques o jurídiques que es presentin al procediment de licitació no
hauran d’aportar els documents i les dades que figurin en el registre de licitadors en el
qual estiguin inscrites, sinó que només hauran d’emplenar l'apartat 6 de l'annex I d’aquest
Plec (model declaració responsable).
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3. Les circumstàncies relatives a la personalitat, capacitat d'obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència i absència de prohibicions de contractar que constin
en el registre de licitadors corresponent han de concórrer en la data final de presentació de
les ofertes i subsistir en el moment de perfeccionament del contracte.
4. Els empresaris inscrits en els registres de licitadors i empreses classificades estan
obligats a posar en coneixement del registre corresponent qualsevol variació que es
produeixi en les dades que hi consten, de conformitat amb el que estableix l'article 343.1
de la LCSP.
conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI), les empreses inscrites en aquest Registre o altre registre oficial diferent no han
d’aportar en aquest procediment de licitació els documents i les dades que figuren en el
RELI; només hauran de presentar una certificació emesa pel registre corresponent, així
com, una declaració responsable on es manifesti que no han sofert variació les
circumstàncies que es poden consultar en el RELI o les reflectides en la certificació que
es presenta, d’acord amb l’annex I.6 d’aquest Plec.

Clàusula 16. Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà formada pels titulars i suplents, d’acord amb el quadre
següent:
CÀRREC
TITULAR
Presidència El cap del Servei
Contractació i Compres
Vocals

SUPLENCIA
de La responsable econòmicofinancera
del Servei de Contractació i Compres

El cap de la Secció d'Obres i La cap de la Secció de Qualitat Urbana
Infraestructures del Servei de del Servei de Paisatge Urbà, Promoció
Territori
Ambiental i Medi Ambient
Secretària municipal

Secretaria

Del personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès
nomenat per resolució de la Direcció
Interventora municipal
General d’Administració Local en
data 15 de febrer de 2018
El cap d’Unitat Administrativa La cap d’Unitat Tècnica de Compres
de Contractació

També s’hi convocarà als tècnics o experts que la Mesa consideri necessaris, que amb
veu i sense vot podran participar a les deliberacions o designats com a custodis de les
paraules claus establertes pels licitadors a efectes de l’obertura electrònica dels sobres.
Els custodis, en un mínim de dos, són les persones que permetran l’obertura dels sobres
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un cop apliquen les seves credencials accedint a l’eina en l’interval de temps que s’hagi
definit prèviament, de conformitat amb la clàusula 18 d’aquest Plec i als requisits de l’eina
del Sobre Digital.
Es designen com a custodis la secretària i la interventora municipals, a més del personal
del Servei de Contractació i Compres detallat més avall, en tant que servei depenent de
l’òrgan de contractació que vetlla per a la preservació de la integritat de les dades i de la
confidencialitat de les ofertes i les sol·licituds de participació, d’acord amb la disposició
addicional quinzena de la LCSP i l’Ordre VEH/172/2017:
-

El cap del Servei de Contractació i Compres
La responsable economicofinancera de Contractació i Compres
La cap d’Unitat Tècnica de Compres
El cap d’Unitat Administrativa de Contractació
L'auxiliar administrativa del Servei de Contractació i Compres

Clàusula 17. Obertura de les proposicions
1. Obertura del sobre A
a) La Fundació Municipal Joan Abelló demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el
correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre
Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau
en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la
Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es
podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar
per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari.
Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
La Mesa de contractació es reunirà a les 11,45 hores del segon dia hàbil següent a la data
de finalització del termini de presentació de proposicions, a la Casa de la Vila (plaça
Major, núm. 1), per obrir i qualificar la documentació administrativa presentada (sobre
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A). Aquest acte, que no serà públic, es podrà ajornar en el supòsit de fallida tècnica que
impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital publicant a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública avís corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data
d’obertura del sobre, a totes les empreses que haguessin activat oferta.
Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho
comunicarà als interessats a les empreses licitadores afectades, mitjançant el Perfil del
contractant, perquè els esmenin en el termini de tres dies hàbils.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre
A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així
com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb
l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
b) A continuació, a les 12 hores, la Mesa iniciarà l’acte d’obertura del sobre B
(documentació tècnica per a la valoració dels criteris quantificables automàticament) que
es durà a terme en acte no públic; s’obrirà el sobre B i la Mesa examinarà la documentació
que s'hi contingui, i es donarà a conèixer el contingut de tal forma que serà rebutjada tota
proposta que no s’ajusti a les prescripcions que determina la clàusula 14, apartats 2 i 3
d’aquest Plec, tot assignant les puntuacions corresponents a les ofertes admeses,
mitjançant l’aplicació de les fórmules establertes als criteris automàtics. Immediatament
després elevarà a l’òrgan de contractació, la proposta de classificació, per ordre
decreixent, de les proposicions presentades i acceptades, per a la seva adjudicació en favor
del licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Seguiment, la Mesa de contractació, consultarà el RELI o altre registre oficial diferent la
documentació que acrediti la personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació dels licitadors.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
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les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 11 d’aquest Plec. Seran excloses de la
licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no
concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost
base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en
aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa
inviable.
3. Qualificació de la documentació administrativa corresponent a la declaració
responsable del licitador amb la proposició més avantatjosa econòmicament.
La Mesa de contractació es reunirà un dia hàbil següent, en acte no públic, a la data de
presentació de la documentació requerida al licitador que hagués obtingut la millor
puntuació per a la qualificació de la documentació administrativa subjecta a la declaració
responsable, de conformitat amb la clàusula 14 d’aquest Plec.
Aquesta Mesa no es durà a terme si s’ha pogut fer consulta en algun dels registres
d’empreses licitadores o altres registres públics i els documents que constin siguin
vigents.
4. Ordre de prelació en cas d’empat de puntuacions
En cas d’empat en les puntuacions totals obtingudes per les diferents ofertes, serà
d’aplicació, per ordre de prelació, els criteris següents:
a) Les ofertes presentades per aquelles empreses que tingui en la seva plantilla un
nombre de treballadors discapacitats superior al 2 per 100, tenint preferència en
l’adjudicació del contracte el licitador que disposi de major percentatge de
treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
b) Les empreses que disposin d’un pla d’igualtat entre homes i dones.
c) Per sorteig.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat l’han
d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ.
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Clàusula 18.

Ofertes anormalment baixes

1. Els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta s'ha
de considerar anormalment baixa són els següents:
1.1. Si només concorre un licitador
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin
els dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de licitació en
més del 25%.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior al 90% de la
puntuació total establerta per a aquests criteris en el Plec.
1.2. Si concorren dos licitadors
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin
els dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior a l'altra oferta en més del 20%.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20%
a la puntuació de l'altra oferta per aquests mateixos conceptes.
1.3. Si concorren tres o més licitadors
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin
els dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica hagi de ser considerada desproporcionada per
aplicació dels apartats 3 o 4 de l'article 85 del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior al número
resultant de la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les
ofertes i la desviació mitjana d'aquestes puntuacions. Al respecte, cal tenir
present:
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- Que per a l'obtenció de la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes
les ofertes no s'ha de tenir en compte la puntuació relativa al criteri de
l'oferta econòmica, que ja s'ha valorat a l'apartat a) anterior.
- Que prèviament a l'obtenció de la desviació mitjana de les puntuacions
s'ha de calcular la desviació de cada oferta respecte a la mitjana aritmètica,
la qual es correspon amb el valor absolut de la diferència entre la mitjana
aritmètica i la puntuació que es compara.
- Que la desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana
aritmètica dels valors absoluts obinguts amb els càlculs de l'apartat
anterior.
Exemple amb tres licitadors:
P1, P2, P3: suma de la puntuació obtinguda pels licitadors 1, 2 i 3 per
aplicació de tots els criteris d'adjudicació tret del relatiu a l'oferta
econòmica.
MA (mitjana aritmètica) = (P1 + P2 + P3) / 3
D1, D2, D3: desviació de P1, P2 i P3 respecte a la MA:
D1 = |MA - P1|
D2 = |MA - P2|
D3 = |MA - P3|
DM (desviació mitjana) = (D1 + D2 + D3) / 3
Si P1, P2 o P3 < MA + DM, no es compliria el criteri d'aquest apartat b).
En canvi, si P1, P2 o P3 > MA + DM, l'oferta que es trobés en aquesta
situació compliria el criteri d'aquest apartat b).
2. En aquest supòsit en que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es,
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través
de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb
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la clàusula 12 d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació
i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
3. Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi,
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
4. L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la
LCSP.

Clàusula 19. Criteris de valoració
Els licitadors presentaran les seves ofertes de forma ordenada i clara, seguint l’ordre i
nomenclatura establerta.
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte, per ordre decreixent
d’importància, i la seva ponderació, són els següents:
Criteris avaluables de forma automàtica:

Fins a 27 punts

1. Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 27 punts.
a) Oferta econòmica: Es valorarà les ofertes al mateix tipus de licitació amb 0 punts, i
l’oferta més econòmica amb 20 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors, es
valoraran de forma proporcional d’acord amb la baixa proposada.
L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb l’annex III “Model de proposició
econòmica” d’aquest Plec, i haurà d’anar acompanyada de la corresponent justificació de
l’oferta econòmica (pressupost per partides).
Fórmula:
(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡ú𝑎)

Puntuació = 20x

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑡𝑗𝑜𝑠𝑎)
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Qualsevol oferta econòmica presentada amb una baixa superior segons els criteris de
l’article 85 del Reial Decret 1098/2001 es considerà proposició anormal o
desproporcionada per la qual cosa els licitadors caldrà que justifiquin degudament la
viabilitat econòmica del contracte i del compliment de totes les condicions establertes en
els Plecs, d’acord amb l’article 149 de la LCSP.
Per a la valoració de la viabilitat de l'oferta, es tindrà en compte la previsió de tota la
despesa de les diferents partides necessàries i, a més, aquelles que els licitadors considerin
oportú incloure en les seves ofertes
b) Ampliació del termini de garantia (fins a 7 punts): es donarà 1 punt per cada sis
mesos d’ampliació del termini de garantia mínim d’un any.

Clàusula 20. Variants
Els licitacions no podran presentar variants en les seves ofertes.

Clàusula 21. Requeriment
La mesa de contractació i abans de l’adjudicació del contracte, requerirà a l’empresa
licitadora, l’oferta de la qual hagi obtingut la millor puntuació, per a què, dins del termini
de set (7) dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació d’aquest
requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la
clàusula 11 d’aquest Plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.
La documentació justificativa és la que es relaciona a continuació:
a) De la constitució de la garantia definitiva del contracte, en els termes establertes en la
clàusula 9 d'aquest Plec.
b) En el cas que l'òrgan de contractació no pugui consultar les dades i els documents
registrals exigits a la clàusula 14, el licitador que hagi presentat la millor oferta també
quedarà obligat a presentar la justificació documental relativa a no incórrer en causa de
prohibició de contractar i al compliment dels requisits de solvència establerts a la clàusula
12.
En cas que aquest requeriment no es compleixi adequadament en el termini assenyalat,
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s’entendrà que el licitador retira la seva oferta i es requerirà la mateixa documentació al
licitador següent, d’acord amb l’ordre en el qual hagin estat classificades les ofertes.

CAPÍTOL V. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ

Clàusula 22. Adjudicació
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies següents a la
recepció de la documentació. L’adjudicació es notificarà als licitadors d’acord amb la
clàusula 11 d’aquest Plec i simultàniament es publicarà al Perfil del contractant, tot
indicant el termini en el qual s’haurà de procedir a la formalització del contracte.

Clàusula 23. Formalització i perfecció del contracte
1. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i no podrà iniciar-se la seva
execució sense que aquesta s’hagi produït.
El contracte es formalitzarà en document administratiu dins del termini màxim de 15 dies
hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors, de
conformitat amb allò que disposa l’article 153 de la LCSP.
Simultàniament amb la signatura del contracte, l’adjudicatari haurà de signar el Plec de
clàusules administratives particulars, així com una còpia del Projecte d’obra local
ordinària referida a la clàusula 1 d’aquest Plec, atès que revesteixen caràcter contractual.
2. Així mateix, abans d’iniciar l’execució de l’obra haurà de lliurar testimoni de la
subscripció d’una pòlissa d’assegurances per Responsabilitat Civil amb la cobertura
mínima de 300.000,00 euros per sinistre i any per tal de cobrir els riscs derivats de
l’execució de les obres en els termes en què s’estipula a la clàusula 37.2 d’aquest Plec.
3. Si no es pogués formalitzar el contracte en el termini anteriorment esmentat per causes
imputables al contractista, l’Administració podrà deixar sense efecte l’adjudicació i
adjudicar al licitador o licitadors següents a aquell, per ordre de les seves ofertes o
procedir a una nova licitació, havent d’indemnitzar a l’Administració dels danys i
perjudicis causats.

Clàusula 24. Responsable del contracte
1. El responsable del contracte és la Direcció facultativa, de conformitat amb l’article
62 i exercirà les seves facultats d’acord amb allò que disposen els articles 237 a 246 de la
LCSP.
Al responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la
correcta realització de l’obra contractada, de conformitat amb aquest Plec i el Projecte
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d’obra local ordinària objecte d’aquest contracte, i exercirà les potestats de direcció i
inspecció mitjançant les verificacions corresponents.
2.

Així mateix, són facultats de la Direcció facultativa:
a. Seguiment i supervisió de les obres objecte del contracte, per la qual cosa exercirà
les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents,
inclús en el cas de prestacions subcontractades.
b. Donar les instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte.
c. Expedir les certificacions d’obra. Informe on es determini si el retard de
l’execució de l’obra és per motius imputables al contractista.
d. Proposar i informar les eventuals modificacions o incidències del contracte, com
el retard de l’execució de l’obra, especialment si és per motius imputables al
contractista.
e. Proposar a l’òrgan de contractació les penalitat a imposar
f. Informar de l’estat de les obres abans de la finalització del termini de garantia.
g. Assistir a la recepció de les obres.
h. Elaborar informe d’avaluació final de la contractació fent referència al grau de
satisfacció de la seva execució.
i. I qualsevol altre competència que li atorgui el present Plec o el PPT

3. Les facultats del responsable del contracte seran exercides pel acultatiu conforme amb
allò que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.

Clàusula 25. Reserva de dret de no adjudicació
L'Ajuntament es reserva el dret a no adjudicar aquest contracte si en la seva apreciació
estimés que cap de les proposicions presentades resulta convenient per a l'interès públic,
en aquest cas, s’indemnitzarà fins 150,00 euros, prèvia justificació de les despeses
suportades en l’elaboració de la licitació.

CAPÍTOL VI. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 26. Direcció facultativa de les obres
La direcció facultativa de les obres serà exercida per l'arquitecte de l'Ajuntament de
Mollet del Vallès.
Clàusula 27. Responsable tècnic de l’obra i personal que executarà l’obra
1. De conformitat amb l’article 11.c) de la LOE, el contractista, una vegada formalitzat
el contracte, i abans que s’iniciï l’execució, designarà un cap d’obra, que assumirà la
representació tècnica del contractista, el qual serà un facultatiu que per la seva titulació o
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i la
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complexitat de l’obra.
El cap d’obra dirigirà, sota l’organització del contractista, l’execució de l’obra i que es
responsabilitzarà en l’organització tècnica de l’obra per part del contractista. El
responsable tècnic de l’obra serà representant apoderat suficientment pel contractista a
tots els efectes que no impliquin la modificació, suspensió o extinció del contracte, o,
l’exercici d’accions, o la percepció de pagaments.
2. En cap cas, existirà relació laboral alguna entre el personal i la Fundació Municipal
Joan Abelló de Mollet del Vallès i, per tant, en cap cas, podran ser considerats com a
personal municipal.

Clàusula 28. Control de qualitat
El cost dels treballs dels assaigs i de les anàlisis de materials i unitats d’obra a què fa
referència la clàusula 26 del PCAG serà objecte de contractació separada per part de
l’Ajuntament, sense perjudici de l’establert a la clàusula 34.9 d’aquest Plec.

Clàusula 29. Inici i finalització de les obres
1. Formalitzat el contracte, l’inici de les obres s’establirà a l’acta de comprovació del
replanteig, prèvia aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball a què es refereix la
clàusula 31 d’aquest Plec, i de l’aportació del testimoni de la pòlissa d’assegurances per
Responsabilitat Civil a què es refereixen les clàusules 23.2 i 37.2 d’aquest Plec.
2. Les obres hauran de finalitzar en el termini màxim de tres (3) mesos.

Clàusula 30. Senyalització de les obres
El contractista elaborarà els cartells anunciadors de l'obra, d'acord amb la normativa
municipal que consta com a annex VI d’aquest Plec, així com d'aquella altra normativa
que, amb motiu del cofinançament de les obres, sigui exigible; i col·locar-los i conservarlos mentre l’obra s’executi.

Clàusula 31. Pla de seguretat i salut
1. El contractista haurà de lliurar a la Corporació el Pla de Seguretat i Salut en el treball
en el termini màxim de dos (2) dies a comptar des de la realització de l’acta de
comprovació del replanteig. Abans de la seva aprovació per part de la Corporació, el Pla
haurà de ser informat pels serveis tècnics municipals. Si la Corporació hi troba defectes
o omissions, ho farà avinent al contractista, que disposarà d’un termini màxim de dos (2)
dies per esmenar el Pla. L’aprovació del Pla estarà condicionada a la realització efectiva
per part del contractista de les esmenes proposades per la Corporació.
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Cas de no aprovar-se el Pla de Seguretat i Salut per causes imputables al contractista, el
termini d’inici de les obres començarà a comptar a partir de la data de l’acta de
comprovació del replanteig, o bé, podrà ser causa de resolució contractual.
2. El contractista s’obliga a què abans d’iniciar l’execució de l’obra, els treballadors
posats a disposició han rebut la informació necessària relativa als riscos i mesures de
seguretat preventives, tenen la formació específica necessària i compten amb un estat de
salut compatible amb el lloc de treball a desenvolupar.

Clàusula 32. Gestió dels residus
El contractista està obligat a abocar les runes generades a un dipòsit controlat de runes,
per tal de donar compliment al que estableix el Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. S’entén inclòs el cànon o taxes
d’abocament corresponents. A l'inici de les obres, el contractista haurà de presentar un
certificat d'acceptació de residus per un gestor autoritzat. En finalitzar les obres, el gestor
de residus emetrà un certificat referent a les quantitats i classes de residus lliurats i el
lliurarà al contractista. Aquest certificat, juntament amb els comprovants justificatius del
pagament del preu corresponent, seran presentats davant l'Ajuntament abans de la
finalització de les obres.
En el cas que s’hagi de fer desmuntatge, retirada i transport de possibles escomeses i
canonades existents que siguin de fibrociment per materials amb amiant es duran a terme
per una empresa homologada i enregistrada en el Registre d’Empreses amb Risc per
Amiant (RERA), de conformitat amb el Reglament sobre treballs amb risc per Amiant,
aprovat per l’Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 31 d’octubre de 1984,
de l’Ordre del mateix Ministeri de data 7 de gener de 1987, l’Ordre del Departament de
Treball de 27 de juny de 1985, i el Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d’exposició a l’amiant.

Clàusula 33. Obligacions generals del contractista
- Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules
administratives particulars i en el Projecte de l'obra, i de conformitat amb allò a què s'hagués
compromès en la seva oferta.
- Complir en tot moment el compromís manifestat a l'oferta de dedicar o adscriure a
l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients (article 76.2 de la LCSP).
- Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu
sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP).
- Facilitar la informació següent, relativa a les relacions laborals objecte de subrogació: la
relació del personal objecte de subrogació, amb indicació del conveni col·lectiu d'aplicació;
els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d'antiguitat, acabament del contracte
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i salari brut anual de cada treballador; i tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als
que afecti la subrogació (article 130.1 de la LCSP).
- Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També, complir
amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del contracte (article 193.1
de la LCSP).
- Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de la LCSP).
- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes
en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 35.1.n de la
LCSP) o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculen l'Estat, en particular les obligacions establertes en els convenis internacionals
recollits a l'annex V de la LCSP (article 201 de la LCSP).
- En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions
següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del
contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades
de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient l'aptitud
del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol encarregar; acreditar que
el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i comunicar a
l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant el termini
d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP).
Clàusula 34. Obligacions de l’adjudicatari de caràcter essencial
Són obligacions de l’adjudicatari de caràcter essencial les següents:
1. Executar el contracte en els termes previstos sense alterar el correcte i normal
funcionament de les instal·lacions adjuntes per a que puguin destinar-se als fins i serveis
públics que tenen adscrits.
2. El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, la qual haurà de
complir en tots els seus termes.
3. Subscriure una pòlissa d’assegurances per Responsabilitat Civil amb la cobertura
mínima de 300.000,00 euros, per sinistre per tal de cobrir els riscs derivats de l’obra,
testimoni de la qual haurà d’estar lliurada a l’Ajuntament abans que s’iniciï l’obra, tal
com s’estipula a la clàusula 23.2 d’aquest Plec.
4. Complir amb les mesures de seguretat i salut en el treball establertes al Pla de
seguretat i salut i a la legislació vigent, de conformitat amb la clàusula 31 d’aquest Plec.
5. Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, inclòs el compliment de les
condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu aplicable
al sector, de seguretat social, d’integració de les persones amb discapacitat, de protecció
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de dades personals i en matèria mediambiental, de conformitat amb la clàusula 35
d’aquest Plec.
6.

No cedir els drets i obligacions dimanants d’aquest contracte.

7.

Executar les modificacions previstes o imprevistes del contracte.

Clàusula 35. Obligacions del contractista de caràcter especial d’execució
Les obligacions del contractista de caràcter especial d’execució seran les següents:
1. El contractista haurà de comunicar l’inici de les obres a les empreses de serveis
afectades.
2. Elaborar els cartells anunciadors de l'obra, col·locar-lo i conservar-lo mentre l’obra
s’executi, d’acord amb la clàusula 30 i l’annex VI d’aquest Plec.
3. Comunicar les subcontractacions que efectuï i complir estrictament allò que estableix
l’article 215 i 216 de la LCSP i la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció.
4. Adoptar les mesures escaients per garantir, en tot moment, la seguretat al usuaris de
la instal·lació esportiva.
5. Disposar d’un Recurs Preventiu a l’obra durant tota la seva execució, per tal de
coordinar les diferents tasques i assegurar el compliment del Pla de Seguretat i Salut, de
conformitat amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 de novembre i amb la clàusula 31
d’aquest Plec.
6. Abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que realitzin en el
termini màxim de seixanta dies naturals, comptat des de la data d’aprovació pel
contractista principal de la factura emesa pel subcontractista o subministrador, de
conformitat amb la clàusula 5, apartat 3 d’aquest Plec en concordança amb l’article 198.4
de la LCSP i l’article 17.5 del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 de octubre, por el que se
crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local..
7. Permetre l’accés i l’execució de treballs específics per part d’altres contractistes a
l’obra quan així ho determini la direcció facultativa, coordinant-se adequadament als
efectes de seguretat i salut en l’obra.
8.

Netejar la totalitat de l’obra, un cop finalitzada i abans de ser rebuda.

9. Assumir les despeses de controls posteriors, si el resultats de les anàlisis del Control
de qualitat, que l’Ajuntament encarregarà en un laboratori aliè, són desfavorables.
10. Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, les condicions de la subcontractació que
tinguin una relació directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP).
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11. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments
efectuats a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP).

Clàusula 36. Subcontractacions i cessió del contracte
1. El contractista pot concertar amb terceres persones la realització parcial de l’obra ja
que el contracte no té tasques crítiques, amb respecte del que estableix l’article 215
de la LCSPP.
2. El contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament la seva intenció de subcontractar
en el termini comprès entre l’adjudicació del contracte i l’inici de la seva execució,
de conformitat amb el que estableix l’article 215.2 de la LCSP, tot indicant la part de
la prestació que es pretén subcontractar, la identitat del subcontractista i justificar
suficientment la seva aptitud i experiència.
El contractista principal té l’obligació de comunicar a l’òrgan de contractació
qualsevol modificació que pateixi la informació esmentada en el paràgraf anterior
durant l’execució del contracte principal, i tot la informació necessària sobre els nous
subcontractistes.
3. Aquest contracte no admet la cessió dels drets i obligacions dimanants del mateix; es
considera obligació de caràcter essencial pel contractista.

Clàusula 37. Responsabilitats
1. Les responsabilitats dels contractista són les establertes als articles 238 i 243 de la
LCSP.
2. Tal com estableix la clàusula 23.2 d’aquest Plec, l’adjudicatari s’obliga a disposar i
mantenir vigent durant tota la durada del contracte una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil amb una cobertura mínim de 300.000,00 euros, per tal de cobrir els
riscos derivats de les obres i de la seva execució.

Clàusula 38. Modificació del contracte
1. La modificació del contracte no podrà suposar en cap cas l’establiment del nous preus
unitaris no previstos en el contracte
2. El procediment que s'haurà de seguir per fer efectiva la modificació del contracte
motivada en alguna de les circumstàncies esmentades en el punt anterior tindrà els tràmits
següents:
- Informe del director facultatiu de l'obra que motivi i redacti la modificació.
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- Audiència del contractista i del redactor del projecte inicial per un termini de
tres dies hàbils.
- Informe preceptiu de la Secretaria i de la Intervenció de l'Ajuntament.
- Aprovació de la modificació per part de l'òrgan de contractació.
- Reajustament de la garantia definitiva.
- Formalització escrita de la modificació."
4. Per a determinar el cost o l’estalvi de la modificació, es prendrà com a base el preus
inclosos a l’annex de l’oferta econòmica del contractista (justificació mitjançant
presentació de pressupost desglossat per partides).
5. L’apreciació de la necessitat d’ajustament, redistribució, augment, reducció o
supressió de prestacions ha de ser degudament motivada i fonamentada en les incidències
que en el seu cas es detectin durant l’execució del contracte. El contractista no podrà dur
a terme, en cap cas, modificacions del contracte sense que l’Ajuntament l’hagi autoritzat,
d’acord amb el procediment de l’apartat 7è d’aquesta clàusula.
6. En el cas que els acords que dicti la Fundació Municipal Joan Abelló respecte al
desenvolupament de l’obra no tinguin transcendència econòmica, el contractista no té dret
a indemnització.
7. L’expedient de modificació a tramitar incorporarà les actuacions següents:
a) Proposta tècnica motivada de la modificació d’execució d’obra on constarà
l’import de la modificació, així com la descripció i concreció dels detalls que cal
modificar.
b) Audiència al redactor del Projecte d’obra local ordinària
c) Audiència al contractista.
d) Informe de la Secretaria i de la Intervenció de fons.
e) Acord de l’òrgan de contractació.
f) Reajustament de la garantia en els termes previstos a la clàusula 9.3 d’aquest Plec.
g) Formalització del contracte.
h) Publicació en el perfil del contractant de les al·legacions del projectista,
contractista, informes perceptius i acord de l’òrgan de contractació.

Clàusula 39. Penalitats
1. S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a
continuació:
a) Per incompliment de les obligacions de caràcter especial: donarà lloc a la imposició
al contractista de les penalitats següents: com a regla general, la seva quantia serà de
l’1% de l’import d’adjudicació del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de
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contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, la quantia
de la penalització podrà arribar fins al 5% o al màxim legal del 10%, respectivament.
La reiteració en l’incompliment es tindrà en compte per valorar la gravetat.
b) Per demora: quan el contractista, per causes a ell imputables, incorri en demora, en
els terminis fixats en el contracte, s’imposarà una penalitat diària de 500,00 euros
que es descomptarà de la certificació d’obra. Qualsevol endarreriment del lliurament
de l’obra derivat de subministraments i altres industrials vinculats al contractista no
deslliurarà al contractista de la seva responsabilitat. Cada vegada que les penalitats
per demora arribin a un múltiple del 5 per cent del preu del contracte, l’òrgan de
contractació estarà facultat per resoldre el contracte.
c) Per compliment defectuós: si, en el moment de la recepció, les obres no es troben en
estat de ser rebudes per causes imputable al contractista, s’imposarà una penalitat
diària que, com a regla general, la seva quantia serà del 0,5% del pressupost del
contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que
l’incompliment és greu o molt greu. En aquest supòsit, la penalitat podrà arribar fins
al 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment
es tindrà en compte per valorar la gravetat. En tot cas, la imposició de penalitats no
eximirà el contractista de l’obligació legal de reparar els defectes.
d) Per incomplir criteris de valoració: Si, durant l’execució del contracte o al temps de
la seva recepció s’apreciés que, per causes imputables al contractista, s’ha incomplert
algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, s’imposarà una penalitat
diària, la quantia de la qual serà de l’1% del pressupost de contracte llevat que,
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt
greu. En aquest supòsit, la penalitat podrà arribar fins a un 5% o fins al màxim legal
del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment es tindrà en compte per
valorar la gravetat. Es considerarà que l’incompliment afecta a un criteri
d’adjudicació quan, en descomptar un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista
en el criteri d’adjudicació incomplert, resultés que la seva oferta no hagués estat la
millor valorada.
e) Els incompliments d’obligacions essencials s’imposaran penalitzacions de caràcter
greu o la resolució del contracte. En el primer cas, la tramitació serà l’establerta per
a les obligacions especials. La reiteració en l’incompliment d’obligacions essencials
o l’incompliment d’una segona obligació essencial comportarà la resolució del
contracte.
2. Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la
garantia, de conformitat amb l’article 194.2 de la LCSP.
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Clàusula 40. Resolució del contracte
Són causes de resolució d’aquest contracte d’obres les que assenyalen els articles 211 a
213 i 245 de la LCSP, així com les previstes en la clàusula 33 i l’annex V, apartat 2
d’aquest Plec.
2. L’aplicació de causes de resolució i els seus efectes, són els que assenyalen els articles
212, 213 i 246 de la LCSP, llevat que l’òrgan de contractació previ informe del
responsable del contracte resolgui aplicar penalitats de la clàusula 39 d’aquest Plec.

Clàusula 41. Devolució de la documentació
Adjudicat el contracte i transcorregut els terminis per a la interposició de recursos sense
que s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions restarà a
disposició dels licitadors que no hagin resultat adjudicataris del contracte, de conformitat
amb l’article 87.4 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Transcorregut el termini d’un any des de la data de formalització del contracte, sense
haver retirat la documentació esmentada, l’Ajuntament procedirà a la seva destrucció.
Clàusula 42. Recepció de l’obra
La recepció i liquidació de les obres es regularan, de conformitat amb el que disposa
l’article 243 de la LCSP i dels articles 108 i 163 y següents RGLCAP, sent d’aplicació,
en el seu cas, el previst en el darrer paràgraf de l’article 242.4 de la LCSP respecte l’excés
d’amidaments d’obres executades i constatades en l’amidament final de l’obra.

Clàusula 43. Termini de Garantia
El termini de garantia mínim serà d’un (1) any, o aquell ofert pel contractista, de
conformitat amb les clàusules 14 i 19.1.b) d’aquest Plec i de l’article 235.3 de la LCSP,
comptador des de la data de l’Acta de recepció de l’obra.
En el supòsit de recepcions parcials, el contractista tindrà dret a la devolució o
cancel·lació de la part proporcional de la garantia prèvia sol·licitud i autorització de
l’òrgan de contractació.
Clàusula 44. Confidencialitat de la informació
1. D’acord amb l’article 140 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte
i a què s’ha compromès per mitjà del document aportat de conformitat amb la clàusula 14
i els annexos I.7 d’aquest Plec.
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El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys, a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
2. Així mateix, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels
licitadors i designada per aquests com a confidencial per mitjà del document lliurat de
conformitat amb la clàusula 14 i l’annex I.8 d’aquest Plec.
En cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no en té aquest
caràcter. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter
de documents d’accés públic.

Clàusula 45. Ús de la llengua catalana
Els licitadors podran emprar el català o castellà en les seves proposicions, d’acord amb el
dret d’opció lingüística reconegut a l’article 5 del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i de l’article 32 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (LOREAC).
El contractista emprarà, com a mínim, la llengua catalana en les relacions amb la
Fundació Municipal Joan Abelló i l’Ajuntament de Mollet del Vallès derivades de
l’execució de l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 50 de la LOREAC i de
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
A aquest efectes, els informes, avisos i altra documentació que es derivin de l’execució
del contracte seran redactats, com a mínim, en català.
El personal destinat a aquest contracte haurà de tenir un coneixement suficient de català
per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida. Així
mateix, els informes, els avisos i publicacions exigits.

CAPÍTOL VII. JURISDICCIÓ COMPETENT I RÈGIM DE RECURSOS

Clàusula 46. Jurisdicció
1. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació competent, els
acords del qual posaran fi a la via administrativa i contra els mateixos es podrà interposar
recurs contenciós-administratiu, conforme a allò previst per la llei reguladora de
l’esmentada jurisdicció. Sens perjudici de que els interessats puguin interposar recurs
potestatiu de reposició, previst en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels documents
annexos que formen part del mateix, no eximirà al contractista de l’obligació del seu
compliment.
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Annex I.
DECLARACIO
RESPONSABLE
DE
COMPLIMENT
CONDICIONS PER A CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ
(Si es vol constituir en Unió temporal d’empreses (UTE) haurà de presentar tantes
declaracions d’aquest annex com empreses licitadores participants de l’UTE)
En/Na ...................................................................... amb DNI núm. ..................................,
amb domicili a efectes de notificació a …................................................., carrer
...................................................................................., núm. ....…, en nom propi o en
representació de ...........................................................................…, amb NIF núm.
.............................,
en
la
seva
condició
de
….............................................................................,
1.

Declaració responsable
administrativa:

d’exempció

de

presentació

de

documentació

 Declara que l’empresa licitadora a la qual representa, que compleix totes les
condicions legalment establertes per contractar amb l’Administració, i per tant
està eximida de presentar la documentació que acredita la seva personalitat i
capacitat d’obrar, de conformitat amb l’article 146 de la LCSP.
2.

Declaració de complir amb els criteris de solvència econòmica i financera i tècnica
o professional.
 Si.
 No.

3.

Designació persona autoritzada per a notificacions per mitjans electrònics:
 Designo a la persona autoritzada per a rebre les notificacions d’aquest expedient
de contractació per mitjà electrònic, mitjançant el servei e-NOTUM com a únic
mitjà perquè s’efectuïn aqueixes en el tràmit de licitació i, si s’escau, de
l’adjudicació, formalització, execució i compliment i resolució d’aquesta
contractació:
Persona autoritzada:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic persona autoritzada:
Correu electrònic de l’empresa:

4.

Disposar de treballadors discapacitats en plantilla i pla d’igualtat:
 Que l’empresa licitadora a la qual representa, en relació a la plantilla dels seus
treballadors, té un nombre superior al 2% de treballadors discapacitats.
 Que l’empresa licitadora a la qual representa, té un pla d’igualtat entre homes i
dones.
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5.

Pertinença o no a un grup empresarial en virtut de l’article 42 del codi de comerç:
 Que l’empresa licitadora a la qual representa, no pertany a cap grup d’empreses.
 Que l’empresa licitadora a la qual representa, pertany al grup d’empreses
denominat: ................................................................En aquest cas indicar:
 No concorren a la licitació altres empreses del Grup que es trobin en alguns
dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç.
 Si concorren a la licitació altres empreses del Grup que es trobin en alguns
dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç. (indicar nom de les altres
empreses).

6.

Inscripció en el registre d’empreses licitadores

(Model 1 - Plena vigència de dades)1
 Que l'empresa que represento està inscrita en el Registre de Licitadores de2
............................................. des del dia ............, amb el núm. d'inscripció
................, i que les dades que hi consten, en el dia d'avui, són plenament vigents.
(Model 2 -Vigència parcial de dades)1
 Que l 'empresa que represento està inscrita en el Registre Electrònic de
Licitadores de2 ............................................. des del dia ................, amb el núm.
d'inscripció ................, i que les dades que hi consten, en el dia d'avui, són vigents,
excepte per les següents:

Nota:
1
Escollir entre els dos models, segons s'escaigui.
2
Indiqui l’Administració que correspongui
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7.

Confidencialitat dels documents i dades aportats:


Que cap dels documents i dades presentats es consideren de caràcter
confidencial.



Que els documents i dades presentats en el sobre …*, que considera de caràcter
confidencial, són els que a continuació es relacionen:

Caldrà justificar la confidencialitat de cadascun dels documents i dades. En cap
cas tindrà caràcter confidencial la declaració genèrica de confidencialitat de
tots els documents En cas contrari, l’òrgan de contractació determinarà la
documentació i dades confidencials.

8.

Confidencialitat dels documents i dades obtinguts:
 Que les dades i els documents, de caràcter personal, obtinguts de l’execució del
contracte d’obres de “La reforma de la coberta de la Casa del Pintor Abelló a
l’Estudi de l’artista”, presentada per ............................................................”,, es
tractaran de manera adequada i pertinent, i no s’utilitzaran per a finalitats diferents
a les derivades de l’execució de l’esmentat contracte, ni es cediran a terceres
persones i que serà responsable, en tot cas, dels danys i perjudicis que es derivin
de l’incompliment d’aquesta obligació.
 Que les dades, un cop hagin estat emprades per a les finalitats esmentades, es
retornaran al Servei de Contractació i Compres de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès, o, si s’escau, es destruiran.
 Que queda obligat al compliment del que disposen el Reglament 2016/679, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.

9.

Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals
 Declara que l’empresa licitadora a la qual representa, en relació als seus
treballadors, compleix estrictament amb les mesures de prevenció de riscos
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laborals establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de
formació i vigilància i promoció de la salut.
 Es compromet a aportar la documentació necessària i suficient que ho justifiqui
en fase de requeriment de documentació, d’acord amb la clàusula 21 i de l’Annex
II d’aquest Plec.
 Faig constar que conec i accepto que l’adjudicació quedarà sense efectes sinó
s’aporta aquesta documentació o malgrat fer-ho no es compleix íntegrament amb
l’esmentada normativa.
10. Declaració de compromís en cas que vulguin constituir-se en unió temporal
d’empreses (en aquest cas s’haurà de presentar una declaració per cada licitador
que conformin la UTE)

En/Na ...................................................................... amb DNI núm. ..................................,
amb domicili social ….................................................................................................,
carrer ........................................................., núm. .........., en nom propi o en representació
de .....................................................................…, amb NIF núm. ............................., en la
seva condició de ................................................,
Es compromet a constituir una unió temporal d’empreses, de conformitat amb allò
establert a l’article 69 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, a efectes de participar a la
licitació contracte d’obres per l’execució de l'obra “La reforma de la coberta de la Casa
del Pintor Abelló a l’Estudi de l’artista”, En el cas de resultar adjudicatari es compromet
a formalitzar en escriptura pública la citada unió. La participació en la UTE, per l’empresa
licitadora sotasignant és la següent:
___________________ XX%.
Com a representant de la citada unió s’anomena a __________________________,

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
Aquesta declaració s’ha de presentar signada electrònicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició
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Annex II.
DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL COMPLIMENT DE LES
NORMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A PRESENTAR PER
L’ADJUDICATARI
DOCUMENTACIÓ INICIAL:
1.

Documentació acreditativa de la modalitat escollida per a l’organització de les
activitats preventives segons el Reglament dels Serveis de Prevenció 39/1997 de 17
de gener.

2.

Document acreditatiu de tenir contractat el servei de vigilància de la salut en funció
dels riscos inherents al treball, segons l’article 22 de la Llei 31/1995.

3.

Document d’associació o contracte amb la Mútua de accidents de treball i informació
sobre “procediment assistencial”, així com el centre d’assistència mèdica i/o
hospitalària més pròxim al lloc o llocs on es realitzin els treballs.

4.

Nomenament del responsable de Prevenció de Riscos Laborals de la empresa
contractada. Adjuntant dades de contacte (adreça, telèfon i correu electrònic).

5.

Nomenament de Recursos Preventius i formació específica segons treballs.

6.

Llistat del personal de l’empresa contractada que realitzaran els treballs (indicant
nom i cognoms, DNI, número d’afiliació a la Seguretat Social).

7.

Avaluació de riscos de la tasca o tasques que es realitzaran en el/les centre/s de treball
o dintre del terme Municipal de Mollet del Vallès, així com la planificació preventiva
de l’empresa.

8.

Les mesures de prevenció i protecció aplicables als riscos indicats anteriorment. Així
com, si cal, mesures higièniques especifiques (protocol i/o instruccions per a la grip
A o d’un altre tipus).

9.

Per a treballs compresos en l’Annex I del Reial decret 39/1997, procediments i/o
instruccions de treball, i si escau, autorització expressa per a la realització d’aquests
treballs.

10. Document acreditatiu de la informació, relativa als riscos del lloc de treball, lliurada
a tots i cadascun dels treballadors, segons l’article 19 de la Llei 31/1995.
11. Document acreditatiu de la formació impartida a tots i cadascun dels treballadors
(Diploma o relació certificada per la Mútua d’Accidents, Servei de Prevenció o
entitat acreditada).
12. En cas de ser necessaris, el registre del lliurament d’equips de protecció individual
(EPI).
13. Informació sobre “procediment assistencial”, així com el centre d’assistència mèdica
i/o hospitalària més pròxim al lloc o llocs on es realitzin els treballs.
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14. Certificat d’aptitud mèdica dels treballadors que realitzaran els treballs.
15. Fotocopia del TC2 corresponent al personal que intervindrà en les tasques
(subratllant-los) o fotocopia de l’alta a la Seguretat Social en el cas que encara no
apareguin.
16. Certificat de conformitat de la maquinaria a utilitzar (en cas de aplicar-se).
17. Autorització expressa als treballadors per la utilització de la maquinaria (en cas de
aplicar-se).
18. Document signat per l’empresa contractada denominat “Normes de Seguretat i Salut
pels treballs d’empreses contractades per la Fundació Municipal Joan Abelló”
19. Document signat per l’empresa contractada “Acceptació dels requisits demanats a
una empresa contractada per acceptar que els seus treballadors desenvolupin una
activitat dins les instal·lacions o al terme municipal de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.
20. En cas que es permeti en el contracte la possibilitat de subcontractació, l’empresa
contractant haurà de comunicar per escrit la presència de la mateixa a la Fundació
Municipal Joan Abelló així com lliurar la documentació acreditativa del compliment
de les obligacions en matèria de prevenció i de riscos laborals.
DOCUMENTACIÓ PERIÒDICA:
a)

En el cas que un treballador cessi i es substitueixi per un altre amb un nou contracte,
caldrà comunicar amb caràcter immediat aquesta circumstància, lliurant la
documentació inicial abans ressenyada.

b) En el cas de variació en el contingut del lloc de treball en relació amb les condicions
de seguretat i salut laboral, caldrà aportar justificació de la formació i informació
sobre els riscos inherents al seu nou lloc o circumstància.
c)

Còpia de les liquidacions a la seguretat social (models TC1 i TC2) corresponents al
personal que intervé en l’obra o servei, subratllant-los (mínim quadrimestralment).

(Lloc i data)
Signat:

Signat:

Nom i cognoms:
Càrrec: Prevenció i Salut Laboral
Departament: Servei d’organització,
Administració electrònica i
Recursos Humans
Empresa: Ajuntament de Mollet del Vallès

Nom i cognoms:
Càrrec:
Departament:

Empresa:
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Annex III. MODEL DE PRESENTACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. ..........), declara que una vegada assabentat de les condicions
exigides per optar a l’adjudicació del contracte d’obres “La reforma de la coberta de la
Casa del Pintor Abelló a l’Estudi de l’artista”, es compromet a realitzar-les amb
subjecció al Projecte d’obra local ordinària i al Plec de clàusules administratives
particulars per un preu total de ......................euros, (en lletres i en xifres)1, Impost sobre
el Valor Afegit exclòs, d’acord amb la proposició següent:
A. Oferta econòmica:

Concepte

Pressupost
d’execució d’obra
(A)

Pressupost net
(IVA exclòs)
IVA 21%
Pressupost total

Pressupost
d’execució
de
seguretat i
salut (B)
1.963,50 €

Total
oferta
econòmica
(A+B)

412,33 €
2.375,83 €

B. Oferta tècnica:
b)Ampliació de ........ mesos del termini de garantia d’1 any, establert en el PCAP,
resultant un termini total de garantia de ............ mesos.

(Lloc, data i signatura del licitador)."
Annex, adjuntar:
- justificació de l’oferta econòmica (pressupost per partides).
1
En cas discrepància prevaldrà l’import expressat en lletres.
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Annex IV. COMPROMIS DE SUBCONTRATACIÓ I DE PAGAMENT ALS
SUBCONTRATISTES.*
En ................................................................................................................, domiciliat a
........................................, carrer ......................................................................................., núm.
....., amb DNI núm. .........., major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa
..................................................................., amb domicili a ..............................................,
carrer ...................................................................................., núm. .....),
 Es compromet a subcontractar les partides del contracte següents:

PARTIDES

SUBCONTRACTISTA

PERCENTATGE

Així mateix, i de conformitat amb l’article 216 de la LCSP, es compromet a:
a)

Abonar als subcontratistes el preu pactat entre ambdós dins del termini màxim que
estableix l’article 4 del Reial Decret Llei 13/2009.
b) Que els subcontratistes puguin instar al contractista a la cessió dels drets de
cobrament que tinguessin front a l’Administració, pendents de pagament en el
moment de la cessió.
 NO subcontractarà cap de les partides que conformen el pressupost del projecte d’obres.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
(*) En el cas d’ UTE hauran de subscriure aquest document totes les empreses que la
constitueixin, amb indicació dels noms i DNI dels seus respectius representants, així com
indicació del NIF de cadascuna de les empreses.
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Annex V PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS
LICITADORS I ELS CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA
ACTIVITAT
1.‐ Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran
per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.‐ En aquest sentit i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat‐ assumeixen
particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir‐se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
i) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció
de les obligacions contingudes en aquest annex.
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3.‐ L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per
part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, d’acord amb
la clàusula 40 d’aquest Plec, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent.
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Annex VI. MODEL CARTELL MUNICIPAL ANUNCIADOR DE L’OBRA
Descripció:
El cartell consta de 2 franges, amb alçada i color de fons diferent:
� en la franja 1 hi ha:
� logotip
� nom de l’Ajuntament i Fundació Municipal Joan Abelló
� en la franja 2 hi ha:
� títol de l’obra (és el mateix que el títol del Projecte)
� pressupost d’adjudicació (el que consta en el contracte)
� data d’inici (la que consta en l’acta de comprovació del replanteig)
� direcció el director que s’adjudiqui
� contractista l’empresa adjudicatària
� No es posa data d’acabament
Mides:
El cartells tindran unes proporcions de 3 x 4 i seran apaïsats. La franja 1, tindrà una alçada
de 1/5 part de la altura total.
Les mides estàndards totals seran de 3.000 mm d’amplada i 2.250 mm d’alçada. La franja
1 tindrà una amplada de 450 mm.
En ubicacions específiques que així ho aconsellin, la D.F. podrà proposar reduir les
dimensions a 1.500 mm d’amplada i 1.125 mm d’alçada. En tal cas la franja 1 tindrà un
alçada de 225 mm.
Tipografia:
News Gothic negra: Títol de l’obra i conceptes destacats
News Gothic: resta de text
El format del text serà tipus títol
Colors:
Franja 1:
� Fons vermell pantone 485
� Lletra i logotip blanc
Franja 2:
� Fons blanc
� Lletra negra
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Logotip:
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Tipografia:
News Gothic

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopq
rstuvwxyzàèéíïòóúç
1234567890’.,:;?¿
%()

News Gothic negra

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXY
Z abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzàèéíïòóúç
1234567890’.,:;?¿
%()
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Exemples:

(Aquest cartell es dissenyarà, a més a més, amb la inclusió del logotip de la Fundació
Municipal Joan Abelló i el logotip i la imatge corporativa de la Diputació de Barcelona en
els termes establerts a la pàgina web: http://www:diba.cat/web/sala-decomunicacions/imatge-corporativa).
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