Exp.núm.: 4665/2014
Codi: C119
Àrea: Serveis Generals
Unitat Administrativa: Contractació
Ref.: MSL/cps

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EN LA
CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “SOTERRAMENT DE L’ILLA DE CONTENIDORS CS-23 I
URBANITZACIÓ DE L’ENTORN A LA RONDA DE MIQUEL OLIVA PRAT”

1ª. Objecte del contracte
El present plec té per objecte la contractació de l’obra de “Soterrament de l’illa de contenidors
CS-23 i urbanització de l’entorn a la Ronda de Miquel Oliva Prat”, expressada en l’acord
d’aprovació de l’expedient de contractació, d’acord amb la seva especificació detallada
continguda al projecte, els plànols, el pressupost, el plec de prescripcions tècniques, i la resta
de documents de l’expedient, que el contractista declara que coneix i accepta de conformitat
pel fet d’acudir a la contractació.
CPV:45112400-9
Mitjançant l’execució del contracte se satisfaran les necessitats següents:
Millorar la qualitat de vida de la ciutadania així com el paisatge urbà del municipi i de les zones
costaneres, la sostenibilitat mediambiental i les condicions de salubritat, així com reduir
l'impacte visual i ambiental dels contenidors d'escombraries i les males olors.
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2a Règim jurídic, forma d’adjudicació i aplicació pressupostària
El contracte definit a la clàusula anterior té la qualificació de contracte administratiu d’obres tal i
com estableix l’article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011 (TRLCSP), de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. Es regirà pel present plec
de clàusules administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques, pel que disposa
l’esmentat TRLCSP, amb les particularitats de la normativa reguladora de l’administració local,
per la Llei 3/2007, del 4 de juliol d’obra pública, per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractació en el sector públic, i pel Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost de
desenvolupament de la llei anterior.
El procediment de la licitació és el procediment obert, d’acord amb l’article 157 del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, i amb tramitació ordinària.
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El contracte s’adjudicarà al licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa de
conformitat amb allò establert en l’article 150 del TRLCAP, i d’acord amb l’únic criteri
d’adjudicació: l’oferta econòmica.
L'adjudicació del contracte està condicionada a l'aprovació definitiva del projecte executiu de
l'obra.
3a Preu de la licitació
El preu màxim que ha de servir de base per a la licitació de la contractació de l’obra esmentada
és de 234.254 €, al qual s’hi ha d’aplicar la quantitat de 49.193,34€ en concepte de 21% d’IVA,
fent un total 283.447,34 €.
El pressupost s’entendrà comprensiu de la totalitat de l’obra.
L’oferta econòmica no podrà superar el pressupost assenyalat en aquest plec.
El pressupost s’entendrà comprensiu de la totalitat de l’obra. Els preus consignats en el
projecte són indiscutibles, no admeten cap prova d’insuficiència i porten implícits:
a) L’import dels treballs accessoris o auxiliars.
b) Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i higiene
en el treball, i els honoraris corresponents.
c) Les despeses corresponents al control de qualitat de l’obra fins a l’1,5% del preu del
contracte.
d) Les despeses de licitació i formalització del contracte, fins a un màxim de 200 €.
e) La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva execució.
f) L’import de les càrregues laborals de qualsevol classe.
g) Els impostos, les taxes o despeses de qualsevol classe, corresponents a la sol·licitud i a
l’obtenció dels permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, llevat dels
relatius a expropiacions i servituds i la llicència municipal, que aniran a càrrec de
l’Ajuntament de Roses.
L’oferta econòmica no podrà superar el pressupost assenyalat en aquest Plec.
El valor estimat del contracte és de 257.679,40 €, atès els supòsits de modificació previstos.
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4ª. Finançament del contracte
Les despeses d’aquest contracte es finançaran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 14
50 1510 6190099 i 14 51 1550 6190099 del pressupost municipal de la corporació.
5a Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus.
6a Termini d’execució
Les obres hauran de començar amb l’acta de comprovació del replanteig i el termini d’execució
serà de 3 mesos.
L’acta de de comprovació del replanteig es formalitzarà dins del termini de 15 dies a comptar
des de la data de formalització del contracte.
7a Aptitud per a contractar
Els licitadors hauran de complir els següents requisits:
1. Ser persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, la finalitat o l’activitat
de les quals tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus
respectius estatuts o regles fundacionals o s’acreditin degudament i disposin d’una organització
amb elements personals i materials suficients per a la correcta execució del contracte, tant per
a l'execució de l'obra, com per a la prestació de la fiança.
Forma d’acreditació:
En el supòsit que el licitador sigui una persona jurídica espanyola, haurà de presentar original o
còpia compulsada de l’escriptura de constitució de la societat degudament inscrita en el
Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil. Si no
ho fos, s’acreditarà mitjançant escriptura o document de constitució, modificació, estatuts o acta
fundacional, en la qual constaran les normes per les quals es regula la seva activitat, en el seu
cas, en el corresponent registre oficial.
En cas que el licitador sigui una persona física, document nacional d’identitat (DNI), número
d’identificació fiscal (NIF) i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera en el
tràfic mercantil.
Els documents expressats als apartats a) i b) es podran aportar per original, còpia autèntica,
còpia legitimada per notari o còpia compulsada per l’Administració.
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Els licitadors estrangers d’estats membres de la Comunitat Europea o d’estats signataris de
l’acord de l’Espai econòmic europeu només hauran d’acreditar la inscripció en un registre
professional o comercial quan aquest requisit sigui exigit per la legislació de l’estat respectiu.
Les empreses estrangeres no membres de la Unió Europea han de justificar mitjançant un
informe de la respectiva missió diplomàtica permanent espanyola, que s’ha d’adjuntar a la
documentació que es presenti, que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet al
seu torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i amb els
ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als enumerats a l’article 3, de manera
substanciosament anàloga. En els contractes subjectes a regulació harmonitzada es
prescindeix de l’informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses d’estats signataris de
l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial de Comerç.
En el cas que la persona que signa l’oferta representi una empresa o una persona individual,
original o primera còpia de l’escriptura que acrediti la representació validada pels serveis
jurídics municipals.
2. Tenir plena capacitat d’obrar i no estar incurs en les prohibicions contingudes a
l’article 60 del TRLCSP, i que les persones físiques i els administradors de les persones
jurídiques no estiguin incursos en els supòsits previstos a la Llei 25/1983, de 26 de desembre,
sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni en els de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Forma d’acreditació: Declaració responsable.
3. Acreditar, en el cas que l’adjudicatari estigui subjecte a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, i amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, que gaudeix de la corresponent
compatibilitat, com també la seva submissió a la normativa d’incompatibilitats vigent en el
moment de la contractació.
Forma d’acreditació: Declaració responsable
Les empreses estrangeres no comunitàries, a més, hauran de presentar la documentació que
estableix l’article 55 del TRLCSP.
4. Disposar de suficient solvència econòmica i financera per a l’execució del contracte.
Forma d’acreditació:
Declaració del volum global de negocis, referit als tres últims exercicis; que, com a mínim,
totalitzin en el trienni 300.000,00 €, si l’inici de l’activitat empresarial fos inferior als tres anys
serà en proporció a l’esmentat volum, amb un mínim de 100.000 € en el cas que l’empresa
tingués una antiguitat inferior a l’any; o l’aportació d’informe favorable d’una entitat financera
que garanteixi la solvència de l’empresa, com mínim, per l’import de l’objecte de licitació del
contracte (sense IVA).
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5. Disposar de la suficient solvència tècnica i professional per a l’execució del contracte,
amb l’acreditació d’haver executat obres similars a les de l’objecte del contracte i disposar de
personal i medis suficients per a la realització de l’obra.
Forma d’acreditació:
a. Relació d’obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per certificats de bona
execució per a les obres més importants, amb indicació del seu import, la data i lloc d’execució,
així com dels mitjans humans, de maquinària i de material que es disposarà per a l’execució de
les obres.
b. Acreditar tenir subscrita l’assegurança de responsabilitat empresarial i de responsabilitat
civil, mitjançant certificat de la companyia d’assegurances de les condicions de l’assegurança, o
compromís de contractar-la en el supòsit de resultar adjudicatari del contracte d’obres.
Si l’empresa té classificació de contractista d’obres podrà substituir la documentació requerida
en els apartats 4) i 5) de solvència econòmica i financera i la tècnica i professional si acredita
estar en possessió de la classificació següent:
Grup
G

Subgrup
6

Categoria
e

Les empreses licitadores no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o d’estats
signataris de l’acord sobre Espai Econòmic Europeu, hauran d’acreditar davant l’òrgan de
contractació la seva capacitat econòmica, financera i tècnica, d’acord amb els articles 74, 75 i
76 del TRLCSP, juntament amb una declaració conforme no es troben classificades ni amb la
classificació suspesa o anul·lada.
Les empreses licitadores estrangeres no comunitàries hauran d’acreditar, a més de la seva
solvència econòmica, financera, tècnica i professional, tenir oberta una sucursal a Espanya,
amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que siguin inscrites al
Registre Mercantil.
En el cas que diversos licitadors presentin oferta conjunta de licitació, per tenir prevista la
formació en una UTE, d’acord amb l’article 24 del Reial decret 1098/2002, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
cadascun presentarà justificació de la seva personalitat, capacitat, representació i de la seva
solvència econòmica, financera, tècnica i professional, en la forma assenyalada als apartats
anteriors i d’acord amb allò establert al TRLCSP.
Per la presentació de la proposició i atès el valor estimat del contracte, no serà necessària
l’aportació de la documentació acreditativa de reunir els requisits establerts, si bé, el licitador a
favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació, haurà d’acreditar davant l’òrgan de

5

contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents
acreditatius relacionats.
En tot cas, l’òrgan de contractació, per garantir la finalitat del procediment, podrà recabar, en
qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin la
documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del
contracte.
8a Presentació de proposicions
S’anunciarà la licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Roses, al que es té accés
a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: www.seu.cat/seue/roses. La licitació també
s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG).
Les proposicions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de Roses, Plaça
Catalunya 12, codi postal 17480 Roses, en el termini de 26 dies naturals a comptar des del dia
següent a la data de publicació de l’anunci de licitació en el BOPG.
L’horari de presentació serà de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
Si el darrer dia del termini de presentació fos un festiu, diumenge o dissabte, s’entendrà
prorrogat al primer dia hàbil següent.
També es podran presentar les ofertes per correu postal, sempre dins el termini establert i
l’últim dia de presentació fins a les 14 hores. En aquest cas, el licitador haurà de justificar la
data i hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació,
el mateix dia, la remissió de l’oferta mitjançant una comunicació per correu electrònic a l’adreça:
contractacio@roses.cat., o per fax al número 972 152040. La comunicació per correu electrònic
o per fax de que s’ha efectuat la tramesa mitjançant correu, només serà vàlida si hi ha
constància de la transmissió i la recepció de la comunicació: la data i l’hora; les dades del
licitador i de la licitació de que es tracta, i contindrà a més, la còpia del justificant de l’enviament
per correus, en el que es pugui llegir el remitent, el destinatari, concepte de la tramesa
(identificació de la licitació) i el segell de l’oficina de correus amb la data i hora de la presentació
a correus de la proposició.
En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de
proposicions no hagi arribat la proposició enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta
no serà admesa en cap cas (article 80 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques).
Les proposicions presentades fora de termini o en lloc diferent a l’indicat o les presentades per
correu no anunciades en la forma establerta, no seran admeses sota cap concepte.

6

9a Proposicions
Les propostes dels interessats seran presentades en dos sobres tancats o lacrats i de la forma
següent:
SOBRE NÚMERO 1: portarà la menció de “Documentació administrativa” per al contracte
d’obres de “Soterrament de l’illa de contenidors CS-23 i urbanització de l’entorn a la Ronda de
Miquel Oliva Prat”, presentada per………………………………, (si actua en representació d’algú
altre) que actua en nom i representació de (nom de l’empresa o del professional)
………………………………..., amb domicili a (ciutat, carrer i núm. de Codi
Postal)..................................., núm. de telèfon de contacte .................... amb la signatura del
licitador o persona que el representi i haurà de contenir la següent documentació:
Supòsit general:
Document número 1: Sol·licitud de participació en la licitació i declaració responsable
(aquest escrit serà el model establert en l’annex 1).
Document número 2: còpia compulsada del DNI de la persona que signa la proposta
econòmica.
Document número 3: acreditació d’haver constituït i dipositat la garantia provisional a la
Tresoreria municipal de la corporació, o resguard d’haver fet l’ingrés o transferència bancària a
la compta de l’Ajuntament facilitada a l’efecte o copia del aval o del contracte de caució.
b) Unió temporal de licitador:
En el cas que diversos licitadors presentin oferta conjunta de licitació, d’acord amb l’article 24
del Reial decret 1098/2002, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, cadascun presentarà els documents establerts
a l’apartat a) Supòsit general, i a més a més hauran d’aportar un document, que podrà ser
privat, en el qual, en el cas que resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest
document haurà d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses i s’hi
expressarà la persona que designin com a representant de la UTE davant l’Administració per a
tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que correspon a cadascuna a
l’UTE.
c) Empreses inscrites en el RELI:
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (Departament d’Economia i Finances), només presentaran la documentació següent:
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Document número 1: Sol·licitud de participació en la licitació i declaració de vigència de
dades (aquest escrit serà el model establert en l’annex 2).
Document número 2: acreditació d’haver constituït i dipositat la garantia provisional a la
Tresoreria municipal de la corporació, o resguard d’haver fet l’ingrés o transferència bancària a
la compta de l’Ajuntament facilitada a l’efecte o copia del aval o del contracte de caució.
SOBRE NÚMERO 2: portarà la menció de “Proposició econòmica” per a la contractació de
l’obra de ”Soterrament de l’illa de CS-23 i urbanització de l’entorn a la Ronda de Miquel Oliva
Prat”, presentada per……………………………….., (si actua en representació d’algú altre) que
actua en nom i representació de (nom de l’empresa o del professional)
………………………………..., amb domicili a (ciutat, carrer i núm. de Codi
Postal)..................................., núm. de telèfon de contacte ...................., amb la signatura del
licitador o persona que el representi, que contindrà l’oferta econòmica, de conformitat amb el
següent model:
- Oferta econòmica
El Sr. /La Sra ----------------------------------------------------- amb domicili a ----------------, carrer
------------------------------------------------- núm. ----------------- CP --------------- amb DNI núm
---------------------- (si actua en representació d’algú altre: com a apoderat de
------------------------------- amb domicili a ---------------------------- carrer ------------------------ CP
--------- DNI/CIF núm. ------------------------) es compromet a executar el contracte d’obres de
“Soterrament de l’illa de contenidors CS-23 i urbanització de l’entorn a la Ronda de Miquel
Oliva Prat”, per un import de--------------------- euros (en lletres i números), que més la quantitat
de ------------------- euros (en lletres i números) corresponent a l’impost sobre el valor afegit,
suposa un preu total ofertat de –---------------------------------- euros (en lletres i números), amb
subjecció al Plec de clàusules administratives particulars que consten a l’expedient i que
serveixen de base a la convocatòria, dels quals el licitador manifesta que coneix i accepta
incondicionalment les seves clàusules, al TRLCSP, i al RGLCAP i a aquest efecte fa constar
tenir plena capacitat d’obrar i que reuneix els requisits de solvència tècnica per celebrar el
present contracte i les condicions exigides per a contractar amb l’administració, i declarant que
no està comprès en cap prohibició per a contractar conforme a l’article 60 del TRLCSP.
(Lloc, data i signatura)
10a Obertura de pliques
La data i el lloc de l’obertura de pliques serà la que s’estableixi i que serà comunicada als
licitadors, mitjançant la seva publicació al Perfil de Contractant.
L’acte d’obertura de les proposicions tindrà lloc a la Casa de la Vila.
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El dia assenyalat per a l’obertura de les proposicions i, prèviament a l’acte públic, es procedirà
a la qualificació de la documentació presentada en temps i forma. Si la Mesa observa defectes
materials en la documentació presentada podrà concedir, si ho estima convenient, un termini de
tres dies hàbils perquè el licitador esmeni l’error.
En la data establerta dins del termini de set dies des de l’obertura de la documentació
administrativa i en acte públic, es procedirà a l’obertura a l’obertura del sobre número 2 previ
examen i valoració d’aquests criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, la Mesa de
contractació formularà proposta de contractació, si bé abans podrà sol·licitar els informes
tècnics que consideri precisos.
Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal
d’acord amb els paràmetres objectius establerts a l’article 85 del Reglament general de la
LCAP, serà sotmesa al procediment establert a l’article 152 del TRLCAP.
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat davant l’Ajuntament.
No obstant això, en el supòsit que l’òrgan de contractació no adjudiqués el contracte d’acord
amb la proposta formulada, haurà de motivar la seva decisió.
11a Mesa de contractació
Actuarà com Mesa de Contractació la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda
l’Ajuntament i publicada la seva composició mitjançant anunci en el BOP de Girona núm.156,
de data 17 d’agost de 2011.
12a Adjudicació del contracte
L’òrgan de contractació, o el que ho tingui delegat, a la vista de l’informe proposta formulat per
la Mesa de Contractació, requerirà al licitador proposat, perquè dins del termini de 10 dies
hàbils presenti la documentació justificativa, si no la tingués ja presentada, de reunir els
requisits establerts per la contractació de personalitat, capacitat, representació i solvència;
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, certificat de la companyia d’assegurances de les condicions de l’assegurança de
responsabilitat civil, i qualsevol altra documentació acreditativa de la seva aptitud per a
contractar, o de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte, i que li reclami l’òrgan de contractació, així com de constituir la
garantia definitiva en qualsevol de les formes previstes a l’article 96 del TRLCSP, o declaració
de constituir-la mitjançant retenció del preu.
En el supòsit que el licitador proposat no presentés la documentació requerida o no constituís la
fiança en termini, s’entendrà que ha retirat la seva oferta amb els efectes que això li pugui
comportar i es requerirà la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre que hagin
quedat classificades les ofertes.
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L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de
la documentació.
L’adjudicació del contracte es notificarà a tots els licitadors i candidats i es publicarà
simultàniament en el Perfil del Contractant.
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que
s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a la disposició
dels interessats, excepte la de l’adjudicatari. Si els licitadors no adjudicataris no retiren la seva
documentació en els tres mesos següents a la data de l’adjudicació, l’Ajuntament de Roses no
estarà obligat a seguir-la custodiant.
13a Garanties
Garantia provisional: s’estableix una garantia provisional de 2.000,00 € que es podrà prestar
en qualsevol de les formes admeses legalment.
Termini de constitució: Dins del termini de presentació de proposicions.
Formes de constitució: podrà ser constituïda en metàl·lic, en valors, mitjançant aval o
mitjançant contracte d’assegurança de caució. En els tres últims casos hauran d'ajustar-se als
requisits establerts en els articles 55 a 58 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Lloc de dipòsit: Els valors, els avals i els contractes d’assegurança de caució es dipositaran a
la Tresoreria de l'Ajuntament de Roses. En cas de fiances en metàl·lic aquestes s'ingressaran
en la compta bancària que facilitarà la Tresoreria Municipal als licitadors que així ho sol·licitin.
Els licitadors acreditaran la constitució de la garantia provisional en el sobre núm. 1
“Documentació administrativa” mitjançant la incorporació del resguard original del dipòsit de la
garantia a la Tresoreria Municipal, o mitjançant l’aval o contracte d’assegurança o el resguard
de l’ingrés o transferència bancària i la posaran a disposició de l'òrgan de contractació.
En cap cas s’admetrà la constitució de la garantia prestada mitjançant altres formes distintes a
les relacionades en aquesta clàusula.
Donat el caràcter provisional d’aquesta garantia, si en el procés de selecció de l’adjudicatari
s'acordés obrir el procediment establert en l'art.152 del TRLCSP, per haver-se identificat
proposicions que poguessin ser considerades desproporcionades o anormals, l'òrgan de
contractació podrà acordar la devolució de la garantia provisional als licitadors que així ho
sol·licitin, sempre que d'acord amb la seva oferta presentada no tinguin opcions de resultar
proposats per a l'adjudicació del contracte. En aquest supòsit, els serà retinguda la garantia
provisional als licitadors que hagin presentat les millors ofertes, entenent-se per tals les
primeres classificades provisionalment i fins a la segona, inclosa, no identificada amb possibles
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valors desproporcionats o anormals. A aquests licitadors que hagin presentat les millors ofertes
i als que no sol·licitin la devolució de la garantia, se’ls retornarà immediatament després de
l'adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia serà retinguda al licitador proposat per a
l'adjudicació i fins que procedeixi a la constitució de la garantia definitiva, i confiscada a les
empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de l'adjudicació (art. 103 del
TRLCSP).
Garantia definitiva: s’estableix una garantia definitiva del 5% de l’Import d’adjudicació del
contracte, exclòs l’impost sobre el valor afegit.
Termini de constitució i dipòsit: La garantia definitiva haurà d’estar constituïda i dipositada en
el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà a aquell en què hagués rebut el
requeriment de l’Ajuntament.
Formes de constitució: podrà ser constituïda en metàl·lic, mitjançant retenció en el preu, en
valors, mitjançant aval o mitjançant contracte d’assegurança de caució. En els tres últims casos
hauran d'ajustar-se als requisits establerts en els articles 55 a 58 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre.
Per la modalitat de retenció en el preu, el contractista proposat haurà de sol·licitar aquesta
modalitat per escrit dins del termini establert per la constitució de la garantia. S’estableix que es
descomptarà del primer pagament, i en el cas que l’import de la garantia fos superior, la
quantitat restant serà descomptada del segon pagament. En tot cas el contractista en qualsevol
moment podrà canviar el sistema de retenció pel de aval o contracte d’assegurança de caució,
amb els requisits establerts a la Llei i per l’import de garantia que quedi per completar.
Lloc de dipòsit: Els valors, els avals i els contractes d’assegurança de caució es dipositaran a
la Tresoreria de l'Ajuntament de Roses dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del
següent al de recepció del requeriment. En cas de fiança prestada en metàl·lic, aquesta
s'ingressarà en la compta bancària que facilitarà la Tresoreria Municipal a l’adjudicatari
proposat, qui acreditarà l'ingrés mitjançant el resguard bancari en el termini esmentat, aquesta
acreditació també es podrà realitzar per mitjans electrònics.
La garantia respondrà de les penalitats imposades al contractista i de quantes obligacions i
responsabilitats tingui que respondre el contractista.

14a Termini de garantia
El termini de garantia, que començarà a comptar a partir de la data en què sigui formalitzada la
recepció de les obres i instal·lacions, serà d’un any .
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Durant el termini de garantia el contractista haurà de vetllar per l'adequat manteniment i
conservació de l'obra, entenent per tal l'obligació d'esmenar els defectes que s'observin i siguin
atribuïbles a una execució defectuosa o inadequada de la mateixa, i no a l'ús ordinari que
aquesta pogués haver comportat durant aquest període de garantia.
A aquest efecte, en el moment en què sigui apreciada per l'Ajuntament l'existència d'algun
defecte en l'execució, aquest serà notificat, amb interrupció del termini de garantia, a l'empresa
adjudicatària, la qual l’haurà de reparar en el termini màxim de 20 dies naturals, excepte que
circumstàncies d'urgència exigeixin la seva immediata execució, transcorreguts els quals sense
que s'hagi atès el requeriment municipal, l'Ajuntament podrà esmenar la deficiència pels seus
propis mitjans, o mitjançant contractista interposat, essent totes les despeses que aquesta
actuació comporti a càrrec i costa del contractista.
Un cop esmenada o reparada la deficiència pel contractista, aquest ho avisarà a la Direcció
Facultativa de l'obra per la seva verificació i comprovació i s'aixecarà acta de la revisió. Si
aquesta és amb el resultat de favorable es rependrà el còmput del termini de garantia, si fos
desfavorable en l'acta es farà constar les anomalies detectades i les ordenes oportunes de la
Direcció per la seva reparació i nou termini.
La falta d'atenció a dos requeriments d'esmena donarà lloc a la tramitació per l'Ajuntament
d'expedient amb destinació a la resolució del contracte, amb exigència al contractista de les
responsabilitats que s'estableixin en el TRLCSP, la confiscació de la garantia, així com la
imposició de prohibició de contractar amb l'Ajuntament pel període de fins a dos anys.
15a Criteris objectius d’adjudicació
L’únic criteri d’adjudicació del contracte serà l’oferta econòmica. El contracte s’adjudicarà a
l’empresa que hagi presentat l'oferta econòmica més baixa no declarada com a proposició amb
valors anormals o desproporcionats.
16a Formalització del contracte
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dins els 15 dies hàbils
següents a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació definitiva.
Quan per causes imputables al contractista no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
indicat, l'Ajuntament acordarà la resolució, amb confiscació de la garantia provisional
dipositada, incoant igualment expedient amb destinació a la declaració de prohibició de
contractar en els termes que es derivin del mateix.
Si les causes de la no formalització són imputables a l'Ajuntament, el contractista tindrà dret a
sol·licitar la indemnització dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar, amb
independència que pugui sol·licitar la resolució del contracte.
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Totes les notificacions i comunicacions que es derivin de l’aplicació d’aquest, es practicaran
mitjançant el correu electrònic a l’adreça designada pel licitador en la seva proposta.
Es donarà publicitat de la formalització del contracte mitjançant la publicació en el Perfil del
contractista i en el BOP de la província de Girona.
17a Pla de seguretat i salut en el treball i programa de treball
Dins del termini de 15 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació del contracte, el
contractista presentarà a l’òrgan de contractació un Pla de seguretat i salut de l’obra, ajustat a
l’Estudi o Projecte de seguretat i salut que consti al projecte, en el qual s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquells.
En aquest pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció
que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar
disminució del nivell de protecció previst a l’Estudi.
El contractista en el mateix termini presentarà el programa de treball que tindrà el contingut
següent:
Gràfic de les diverses activitats de treball
Valoració mensual i acumulada de l’obra programada
Establiment de terminis parcials de recepció, si escau
El programa de treball serà aprovat per l’Ajuntament, previ informe de la direcció facultativa de
l’obra i a l’esmentat acord es fixarà la data de formalització de la comprovació del replanteig.
18a Acta de comprovació de replanteig
1. L'Acta de comprovació de replanteig reflectirà la conformitat o disconformitat respecte dels
documents contractuals del projecte, amb referència especial i expressa, a les característiques
geomètriques de l'obra o a l'autorització per a l'ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol
punt que pugui afectar el compliment del contracte.
2. El termini per a la realització de l'acta de comprovació del replanteig serà dins del 15 dies
següents a la formalització del contracte, i s'efectuarà en presència del contractista, el qual
aportarà a l’acte de una copia de la comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta autoritat
3. Per a la comprovació del replanteig, el contractista estarà obligat a facilitar el personal i els
materials de camp necessaris.
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19a Execució del contracte i penalitats
El contractista està obligat a complir el contracte amb estricta subjecció al projecte, a aquest
Plec, i al Plec de prescripcions tècniques aprovat per l’òrgan de contractació, al termini total
fixat per a la seva execució, així com als terminis parcials que s’haguessin aprovat.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l’Administració.
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora respecte
al compliment del termini tota o dels terminis parcials, l’Ajuntament podrà optar indistintament
per la resolució del contracte amb confiscació de la garantia o per la imposició de les penalitats
diàries en la proporció prevista a l’article 212.4 TRLCSP.
L’import de les penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Ajuntament de Roses, originats per la demora del contractista. Si el retard fos produït per
motius no imputables al contractista s’estarà al que disposa l’article 213 del TRLCSP.
20a Director facultatiu de l’obra
L'òrgan de contractació designarà per escrit un facultatiu director de l'obra, amb titulació adient i
suficient d'entre el personal tècnic de la Corporació, el qual serà, a més, el seu representant
davant del contractista. No obstant això, podrà designar també altres tècnics aliens a la
Corporació, mitjançant contracte. En aquest cas, la representació correspondrà al tècnic
municipal que a l’efecte es designi com a tècnic responsable del contracte, sense perjudici de
les funcions pròpies de la direcció.
21a Persona responsable del seguiment i l’execució del contracte
Les persones responsables del seguiment i l’execució del contracte seran les que designi
l’òrgan de contractació.
22a Obligacions del contractista en la utilització de la llengua catalana en l’execució del
contracte
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades
de l’execució del contracte. Així mateix l’empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes, han d’emprar almenys el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en
la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions
objecte del contracte.
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En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998 de 7 de gener, de
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

23a Obligacions fiscals, laborals, socials i tècniques del contractista
1. El contractista restarà obligat a complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de
seguretat social i de seguretat i higiene en el treball i protecció de dades personals.
El contractista haurà d'obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l'execució de
l'obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències municipals.
El contractista adoptarà, a més a més, les mesures necessàries per evitar la contaminació de la
natura, per l'efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que els pugui ser
perjudicial.
Les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal·ladors
autoritzats, els quals amb aquesta finalitat, caldrà que acreditin la possessió dels corresponents
títols.
Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra aniran a càrrec del contractista.
2. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic que designi, no implicaran cap
responsabilitat per a l'Ajuntament de Roses contractant.
3. Sense perjudici d'això, l'Ajuntament de Roses podrà requerir el contractista, perquè acrediti
documentalment el compliment de les referides obligacions.
24a Risc i ventura. Drets del contractista en els casos de força major
1. L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista i aquest únicament
tindrà dret a ser indemnitzat per l'Ajuntament de Roses en els casos i la forma que determina i
estableix l'article 231 del TRLCSP, si bé en l'expedient s’haurà d'acreditar que, prèviament al
succés, s’havien pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això
fos possible, que els treballs realitzats i l'equip adscrit poguessin patir danys per esdeveniments
naturals.
2. En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i
precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la valoració els
danys que s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres les mesures oportunes prèviament o
immediatament després d'esdevenir el fet causa dels danys.
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3. Si, presentada sol·licitud d'indemnització, per causa de força major transcorren dos mesos
sense que recaigui resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició.

25a Danys causats com a conseqüència de l’execució de les obres
El contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o
privat, com a conseqüència dels actes, les omissions o negligències del personal a càrrec seu
per l'organització, la protecció o la senyalització deficient de les obres.
El contractista haurà de reparar les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats
i haurà de restablir les condicions primitives o compensar adequadament els danys i perjudicis
causats, d'acord amb la legislació vigent.
Serà a càrrec del contractista, conforme al que es disposa l’article 214 del TRLCSP, l'obligació
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers. Anirà igualment a càrrec seu,
indemnitzar els danys que s'originin a l'Ajuntament de Roses o al personal dependent d'aquesta
institució, per les mateixes causes i amb idèntiques excepcions que les que assenyala l'article
esmentat.
26a Cap d’obra i encarregat d’obra
L’empresa contractista adscriurà a l’obra un cap d’obra amb titulació mínima de tècnic de grau
mig: Enginyer d’obres públiques, aparellador o equivalent, amb una experiència com a cap
d’obres d’un mínim de 2 obres de similars característiques a la de l’objecte del contracte.
També adscriurà a l’obra, en règim de dedicació exclusiva, un encarregat d’obra amb una
experiència mínima de 3 obres públiques com a encarrega.
Prèviament a la formalització del contracte, l’adjudicatari comunicarà a l’administració quines
persones adscriurà a l’obra com a cap d’obres i com a encarregat. Juntament amb aquesta
comunicació s’ajuntaran els seus respectius currículums professionals.
L’administració tindrà la facultat de demanar les ampliacions de documentació i aclariments que
considerin oportuns per a verificar que les persones proposades reuneixen els requisits
establerts en aquesta clàusula.
El contractista tindrà adscrit en tot moment amb caràcter permanent a l’obra més del 50% del
personal laboral i maquinària utilitzada, presentant una llista dels contractes del personal propi
que es proposa amb presència permanent a l’obra així com una llista de la maquinària pròpia
de l’empresa que s’utilitzarà durant tot el termini d’execució.
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27a Funcionament dels serveis, de les instal·lacions provisionals i viabilitat dels carrers
Durant l’execució de les obres el contractista garantirà, a càrrec seu, el continu i correcte
funcionament de tots els serveis públics, inclòs l’accés a les finques.
Seran a càrrec exclusiu del contractista les instal·lacions provisionals necessàries per a garantir
la continuïtat dels diferents subministraments de serveis.
Les interrupcions necessàries de serveis i accessibilitat seran prèviament autoritzades per la
direcció facultativa de les obres, i s’avisarà als veïns afectats i a les empreses
subministradores.
28a Mesures de seguretat i senyalització de les obres
El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat dels vianants i
veïns dels carrers, posant les tanques, senyals, i mitjans necessaris per tal de donar una
accessibilitat als veïns en condicions de seguretat, durant la realització de les obres.
El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a
causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en els límits i rodalies, així com també a complir
les ordres que rebi de la direcció facultativa i/o del coordinador de seguretat i salut sobre la
instal·lació de senyalització complementària. En tot cas, la senyalització i balisament de les
obres s’ajustarà a l’establert a la legislació reguladora de la matèria.
El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment d’aquests senyals i estarà obligat a
la immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.
29a Objectes trobats i materials procedents de les obres
El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
l'execució de les obres, i haurà de donar compte immediatament de les troballes a la direcció
de l'obra i col·locar-les sota la seva custòdia.
Els materials rescatats de l'obra es consideraran de propietat de l'Ajuntament de Roses i, en
aquells casos en què l'Ajuntament així ho disposi, el contractista els traslladarà al lloc on
determini l'Ajuntament.
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30a Assaig i anàlisi de materials i d'unitats d'obra
El director d'obra pot ordenar que es verifiquin els assajos i les anàlisis de materials i d'unitats
d'obra que en cada cas resultin pertinents, i les despeses que s'originin aniran a càrrec del
contractista, fins al límit que s’estableixi en cada cas el plec de prescripcions tècniques o, si
manca, fins a l'u i mig per cent (1,5%) de l'import del tipus de licitació, sense IVA. Si les
despeses per aquest concepte sobrepassen l'esmentat límit aniran a càrrec de l'Ajuntament de
Roses les que donin resultat satisfactori, i del contractista si no reuneixen les condicions que es
fixen en els respectius plecs.
El control de qualitat haurà d’efectuar-se en el laboratori que la direcció tècnica determini.
31a Abonaments al contractista
La direcció facultativa i el tècnic responsable del contracte expediran una relació valorada
mensual de les obres que s'hagin executat d’acord amb el projecte d’obres, durant l'esmentat
termini.
En els deu dies hàbils següents al termini a què correspon la relació valorada, la direcció
facultativa expedirà la certificació per al pagament i, en la mateixa data d'expedició, en trametrà
un exemplar al Registre General de la corporació i entregarà una còpia de la certificació i de la
relació valorada al contractista amb justificant de recepció.
El contractista està obligat a expedir i presentar al Registre General de la corporació la factura
corresponent a la certificació emesa, consignant l'IVA repercutit, dins del termini de 30 dies a
comptar des de l’efectiva execució de les obres objecte de la certificació, La demora en la
presentació de la factura interromprà el termini de pagament fins la seva presentació.
Les factures que es presentin sense complir les condicions establertes en la normativa vigent,
de facturació o continguin preus per unitats d’obra noves no autoritzades per l’òrgan de
contractació, es retornaran al contractista amb l’advertiment que s’interromp el còmput a
efectes de pagament.
Presentada al registre de l’Ajuntament de Roses la corresponent factura, aquesta haurà
d'aprovar-se per l'òrgan competent, prèvia aprovació de la certificació d’obra corresponent, i
s’abonarà al contractista dins el termini establert a l’article 216.4 i del Text refós de la LCSP.
Els abonaments al contractista dels imports resultants de les certificacions expedides i
consignats a la factura, tenen el concepte de pagaments a compte, subjectes a les
rectificacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de cap manera
l’aprovació i recepció de les obres que correspongui.
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32a Interès de demora
Quan els pagaments de les certificacions no es realitzin dins del termini previstos en el
TRLCAP, a comptar des de la seva presentació, i sense perjudici del que escaigui sobre la
resolució del contracte per causa de l'esmentat retard, l'Ajuntament de Roses abonarà al
contractista els interessos de demora en els termes establerts per la normativa vigent.
Perquè procedeixi el pagament dels interessos caldrà, a més a més, que el contractista hagi
presentat en temps i forma la factura al Registre General en el termini establert a la clàusula
anterior. Si el contractista incompleix la seva obligació i no la presenta o la presenta sense
complir les condicions establertes en la normativa reguladora de facturació, s'interromprà el
termini de demora establert per al dret a percebre interessos mentre no la presenti o subsani
les deficiències.
33a Partides alçades
Les partides alçades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de prescripcions
tècniques i si no en la forma que s'assenyala en el TRLCSP i en el Reglament general de
contractació.
34a Transmissió de les certificacions
Les certificacions que s'expediran a nom del contractista seran transmissibles i pignorables
conforme a dret. Un cop rebuda pel contractista la corresponent notificació d'aprovació de la
certificació, el contractista podrà fer ús del seu dret de transmetre o pignorar l'esmentada
certificació, per a la qual cosa serà imprescindible que ho notifiqui fefaentment a l'Ajuntament.
Una vegada que l'Ajuntament tingui coneixement de la transmissió, la Intervenció General de
l'Ajuntament consignarà mitjançant diligència en el document justificatiu del crèdit, la presa de
raó en el llibre de registre de transmissions de certificacions habilitat per aquest fi.
En aquest supòsit, el manament de pagament haurà de ser expedit a favor del cessionari i
s'indicarà també el nom del cedent.
35a Variacions en els terminis d'execució
El termini d'execució de l'obra serà modificat només que per aquelles causes justificades, a
judici de l'Ajuntament no imputables al contractista que impedeixin realitzar l'obra dins del
termini previst.
Seran causa de força major i podran incidir en el termini d'execució de l'obra les que amb
aquest caràcter disposi la legislació vigent.
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La vaga de caràcter nacional, provincial o local, ja sigui de construcció o en sectors que
l'afectin, per tenir relació amb els materials utilitzats en l'obra, donarà lloc a la pròrroga del
contracte, en els mateixos dies de duració de la vaga, i respecte a aquelles parts de l'obra que,
pels elements utilitzats, resultin afectades per la vaga.
L'Ajuntament de Roses, en cada cas a instància del contractista i amb l'informe previ del
director de l'obra, determinarà la pròrroga que es concedeixi en el termini d'execució de l'obra.
Transcorregut un mes des que el contractista hagi sol·licitat la pròrroga sense haver recaigut
resolució expressa, es podrà entendre estimada la petició.
36a Llibre d’obra
Un cop adjudicada l'obra, l'Ajuntament de Roses entregarà al contractista i amb anterioritat a la
data en què tingui lloc la comprovació de replanteig, una còpia autoritzada dels documents
contractuals i del projecte a més d'un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat en tots els
fulls. L'esmentat llibre, que s'anomenarà llibre d'obra, servirà per recollir les ordres que dicti la
direcció de l'obra i les incidències i comunicacions que tant la direcció de l'obra com el
contractista puguin formular.
Tota ordre, comunicació o incidència es recollirà per triplicat i es conservarà l'original en el
llibre. Cada còpia serà respectivament per al director i el cap d'obra. Tota anotació realitzada
per qualsevol de les parts haurà de ser lliurada a l'altra.
Totes les anotacions que es realitzin al llibre d'obra obliguen les parts a estar-ne informades per
als efectes que calguin. L'esmentat llibre d'obra s'obrirà en la data de comprovació de
replanteig i es tancarà en la de l'acta formal de recepció.
Tant els documents contractuals com el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats pel contractista i,
un cop efectuada la recepció, es lliuraran a l'Administració.
37a Resolució d’incidències tècniques
Si hi ha discrepàncies de caràcter tècnic entre el director d'obres i el contractista, pel que fa a la
interpretació del projecte i a la seva realització, les resoldrà l'Ajuntament de Roses, amb
caràcter immediatament executiu, en ús de la prerrogativa d'interpretació dels contractes que la
legislació vigent li confereix.
Si el contractista formalitza la seva discrepància mitjançant escrit presentat al Registre General
de l'Ajuntament de Roses, i transcorren 15 dies hàbils sense que recaigui resolució expressa al
respecte, s'entendrà desestimada la petició.
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38a Cartell anunciador de l’obra
El contractista adjudicatari tindrà l’obligació d’instal·lar, a càrrec seu, el cartell anunciador de
l’obra.
El cartell haurà de tenir les mides i les característiques de disseny aprovades per l’Ajuntament, i
es col·locarà en un lloc visible d’on es realitzin les obres.
Serà obligació del contractista retirar, al seu càrrec, el cartell anunciador de l’obra un cop
aquesta hagi finalitzat.
39a Compliment de la normativa de seguretat i salut
El contractista estarà obligat a l’estricte compliment de la normativa legal sobre prevenció de
riscos laborals, per la qual cosa, l’Ajuntament podrà verificar en qualsevol moment l’existència
en l’empresa contractista dels delegats de prevenció i del pla de prevenció pel conjunt de les
activitats que desenvolupa l’empresa.
40a Admissió de variants
Els licitadors no podran ofertar variants o alternatives al projecte.
41a Espècies vegetals previstes al projecte
Les unitats d’obra que consisteixin en el subministrament i plantació d’espècies vegetals seran,
prèviament al seu subministrament, escollides per la Direcció tècnica i marcades. Aquestes
unitats es contracten amb la garantia que les espècies sobrevisquin. Els preus unitaris previstos
en el projecte per a aquestes unitats inclouen el manteniment fins a la recepció de l’obra i, per
tant, no se certificaran fins a l’emissió de la certificació final.
42a Coordinador de seguretat i salut
Per a l’execució d’obra objecte del contracte i a tenor del projecte tècnic que la comprèn, no és
necessària la subcontractació per a l’execució de determinades partides d’obra, per tant, en el
supòsit que per conveniència del contractista adjudicatari es procedís a la subcontractació
d’unitats d’obra, aquesta haurà de complir amb allò establert a l’article 227, del TRLCSP, a
efectes que per aquest Ajuntament es procedeixi al nomenament del coordinador de seguretat i
salut durant l’execució de l’obra, i en aquest cas, els honoraris que corresponguin aniran a
càrrec del contractista.
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43a Subcontractació
En el cas que es subcontractés la realització parcial del contracte seran d’aplicació els articles
227 i 228 del TRLCSP.
El licitador haurà d'incorporar en el sobre de documentació administrativa la part del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import aproximat, i el nom o el perfil
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes als quals s'hagi d’encomanar la seva realització.
L'empresa adjudicatària haurà de complir també les obligacions que estableix la Llei 32/2006,
de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, recollint en el
Llibre de subcontractació per ordre cronològic totes les subcontractacions, notificant les
mateixes a l'Ajuntament.
En aquest llibre, que haurà de romandre en tot moment en l'obra, s'hauran de reflectir, per
ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions
realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms,
seu nivell de subcontractació i empresa comitent, l'objecte del seu contracte, la identificació de
la persona que exerceix les facultats d'organització i direcció de cada subcontractista i, si
s'escau, dels representants legals dels treballadors de la mateixa, les respectives dates de
lliurament de la part del pla de seguretat i salut que afecti cada empresa subcontractista i
treballador autònom, així com les instruccions elaborades pel coordinador de seguretat i salut
per marcar la dinàmica i desenvolupament del procediment de coordinació establert, i les
anotacions efectuades per la direcció facultativa de l'aprovació de cada subcontractació
excepcional de les que preveu l'article 5.3 de la Llei 32/2006.
Al llibre de subcontractació tindran accés el responsable del contracte, la direcció facultativa, el
coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors
autònoms que intervenen en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció,
l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin
en l'execució de l'obra.
Sense perjudici de les responsabilitats que des del punt de vista laboral pugui comportar la
inexistència del llibre de subcontractació, la no presentació del mateix a requeriment de
l'Ajuntament donarà lloc a la imposició d'una sanció per import de 1.000 € per cada requeriment
no atès.
Una còpia del Llibre de subcontractació, compulsada pels serveis municipals, serà lliurat a
l'Ajuntament en el moment d'aixecament de l'acta de recepció de l'obra.
El compliment de les obligacions assumides pel que fa a les obres a subcontractar, el
percentatge màxim, així com les condicions de solvència professional o tècnica del
subcontractista, es consideren obligacions contractuals essencials, donant lloc a la imposició de
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les penalitats establertes a l'article 227.3 del TRLCAP, i sent igualment el seu incompliment
causa de resolució del contracte.
L'adjudicatari no podrà superar el percentatge màxim de subcontractació previst amb caràcter
general en el TRLCAP, que es troba fixat en el 60% de l'import d'adjudicació.
Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a
l'article 212.8 del TRLCSP.
Com a regla general, la quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat que,
motivadament, l'Ajuntament estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en aquest cas podrà
arribar fins a un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La reiteració en
l'incompliment es podrà tenir en compte per valorar la gravetat.
44a Cessió del contracte
El contractista només podrà cedir a un tercer els drets i obligacions dimanats del contracte,
prèvia autorització expressa de l’òrgan de contractació, quan es compleixin els requisits
establerts a l’article 226 del TRLCAP.
L’incompliment d’aquesta clàusula pot donar lloc a la resolució del contracte.
45a Confidencialitat
Sense perjudici de les disposicions del TRLCAP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la
informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran designar com a
confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial amb
respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els
òrgans de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la que tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la que se l’hi hagués
donat del referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi
de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del
coneixement d’aquesta informació, llevat que els plecs o el contracte estableixin un termini
major.
46a Modificació del contracte
El contracte podrà ser modificat en els termes que preveu l'article 106 del TRLCSP, per estar
prevista en aquest Plec i en el de Prescripcions tècniques, i detallada en els mateixos de forma
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clara, precisa i inequívoca les condicions en què es podrà fer ús de la mateixa, així com el seu
abast i límits i el percentatge màxim del preu del contracte al que puguin afectar les
modificacions esmentades:
•

Supòsits de modificacions

Tots els supòsits s’entenen referits a la condició de no haver segut previsibles amb anterioritat
a la contractació, aplicant tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica
professional en l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques,
essent els següents:
1r supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives
de tipus geològic, hídric o arqueològic.
2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d’aigua,
d’electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes.
3r supòsit: que per causes d’impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions de
període de plantació, estoc a viver, o causes derivades de la climatologia o plagues.
•

Partides d’obra que es puguin afectar amb la modificació:

La modificació només podrà afectar a les partides incloses o per incloure en el capítol
d'enderrocs, de clavegueram, d’aigua potable, de baixa tensió i jardineria.
•

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: el
10%.

La modificació del contracte es realitzarà d’acord amb el procediment regulat a l’article 211 i
234 del TRLCSP i s’haurà de formalitzar de conformitat amb allò que disposa l’article 156 del
TRLCSP.
En tot cas el contracte podrà modificar-se quan concorrin les circumstàncies previstes
expressament en l’article 107 del TRLCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials
de la licitació i adjudicació
47a Recepció
Efectuades les prestacions convenients o acabades les obres, dins del mes següent a la
finalització de les obres es procedirà a la seva recepció mitjançant un acte formal de recepció i
es procedirà a aixecar la corresponent acta. Aquesta acta s'estendrà per triplicat i a un únic
efecte, el tècnic responsable del contracte, si se n’ha nomenat, o el facultatiu representant de
l'Ajuntament, el tècnic director de l’obra i el contractista acompanyat del seu facultatiu, si ho
creu oportú.
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Un exemplar serà retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director
de l'obra a l'òrgan competent de l'Ajuntament.
En el supòsit que dins del termini dels 15 dies naturals següents al fet que el contractista
comuniqui a la corporació l'acabament de les obres, o que estan efectuades les prestacions
convingudes, i si el director de les obres considera que les obres o les prestacions no es troben
en estat de ser rebudes ho farà constar en acta aixecada a l'efecte amb manifestació expressa
de les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot
assenyalant un termini per a corregir-los. El contractista podrà exercir el dret a fer constar
igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. Aquesta acta se sotmetrà
al coneixement de l'Ajuntament, que dictarà la resolució pertinent sense perjudici del
contractista a obtenir en via jurisdiccional la declaració que escaigui sobre el que resolgui la
corporació.
Un cop transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la
resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi
formulat el contractista.
Si hi ha defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, l'Ajuntament,
les podrà rebre fent constar en l'acta de recepció aquests defectes, que hauran d'ésser
corregits pel contractista durant el termini de garantia.

48a Notificacions electròniques
De conformitat amb l'article 151 i la disposició 21 addicional setzena del TRLCSP, les
notificacions al licitador de l'adjudicació s'efectuaran, si s’ha autoritzat, per mitjans electrònics.
La notificació s’efectuarà mitjançant la Plataforma e-Notum del Consorci Administració Oberta
de Catalunya (AOC), sistema que garanteix la posada a disposició de la notificació a
l’interessat, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Transcorreguts cinc dies des de que es posi a disposició la notificació sense que s’accedeixi al
seu contingut, aquesta es considerarà rebutjada.
El sistema esmentat enviarà un correu electrònic a l’adreça que a tal efecte s’indiqui, en la qual
s’informarà del dipòsit de la notificació. Així mateix, també es podrà enviar, via SMS, al telèfon
que s’indiqui, si s’ha autoritzat aquesta opció.
L'accés a les notificacions electròniques s'efectuarà pel representant legal o les persones de
l’empresa habilitades a tal efecte, a l'apartat de notificacions de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Roses: www.seu.cat/seue/roses, i autenticats mitjançant signatura electrònica
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generada per algun dels certificats digitals emesos per entitats de certificació classificades per
l’Agència Catalana de Certificació – CATCert.
Caldrà indicar en cada cas el destinatari de les notificacions indicant el seu nom i cognoms,
DNI, correu electrònic i telèfon mòbil, en cas de voler rebre l’avís per SMS, d’acord amb
l’apartat 2 del model que consta com Annex 1.
La resta de comunicacions electròniques s’efectuaran, per correu electrònic, a l’adreça
facilitada per l’empresa a tal efecte.
49a Devolució de la garantia
Quinze dies abans del compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici
o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de l’obra. Si és favorable, el
contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat, llevat de la responsabilitat per vicis
ocults, i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, i a la liquidació del contracte, i
si s’escau el pagament de les obligacions pendents que resultin de la liquidació, que s’hauran
d’abonar a la part creditora en el termini de seixanta dies (60).
En el cas que l’informe no sigui favorable i els defectes o deficiències observats es deguessin a
deficiències en l’execució de l’obra i no pas a l’ús, el director facultatiu dictarà les oportunes
instruccions al contractista per a la deguda reparació amb la concessió d’un termini per fer-ho,
durant el qual el contractista continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a
percebre cap quantitat per ampliació de termini de garantia.
50a Prerrogatives de l’administració
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment, podrà suspendre l’execució de
les obres i modificar el contracte quan concorrin les circumstàncies previstes expressament en
aquest plec o en el TRLCSP i acordar la resolució del contracte i determinar els efectes
d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP i al
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Els acords que dicti l’òrgan de contractació, previ informe de l’Assessoria Jurídica, en l’exercici
de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament
executius.
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51a Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen als articles 223, 224 i 237
del TRLCSP i les altres causes de resolució establertes en aquest Plec.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista mitjançant procediment en el que es garanteixi l’audiència a aquest i amb els
efectes previstos als articles 225 i 239 del TRLCSP i 110 a 113 i 172 RGLCAP.
La resolució del contracte per culpa imputable al contractista comportarà la confiscació de la
garantia.
52a Règim de recursos
El contracte té la qualificació jurídica d’administratiu i al no estar subjecte a regulació
harmonitzada, l’acord d’adjudicació, els plecs reguladors de la licitació i els que estableixin les
característiques de la prestació així com els actes de tràmit adoptats en el procediment
d’adjudicació, sempre que aquests últims decideixin directament o indirectament l’adjudicació,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, així com les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, modificació, resolució i efectes del contracte seran resoltes per l’òrgan de
contractació competent, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i contra aquests
donarà lloc a recurs contenciós administratiu, conforme el que preveu la Llei reguladora de
l’esmentada jurisdicció, sense perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu
de reposició, previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
53a Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció
d’aquest contracte.
Roses, agost de 2014
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Annex número 1. Model de sol·licitud i declaracions
societat)

(Per a la persona jurídica o

El Sr./Sra........................................................................................... amb DNI.........................
amb domicili
a.................................. CP............., carrer...............................................,
núm. .............., telèfon..................... i designa expressament a efectes de rebre qualsevol
notificació, avís o comunicació relacionada amb la present licitació l’adreça
electrònica..........................................
Manifesta
que
actua
amb
poders
suficients
en
representació
de
l’empresa.........................................,
amb
CIF
.........................amb
seu
social
en ............................., carrer ......................., núm. ........, i en el procediment per l’adjudicació
del contracte de ................................................................................................
1. -DECLARA sota la seva responsabilitat que,
a) Està facultat/ada per establir un contracte amb l’Administració, ja que tot i que té la
capacitat d’obrar, no està inclosa en cap de les prohibicions fixades en l’article 60 del
TRLCSP per a contractar amb l’administració, i reuneix els requisits de solvència
econòmica, tècnica i professional requerits per participar en aquesta licitació.
b) Està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions
amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l’article 60 d) del TRLCSP.
c) No forma part dels òrgans de govern o d’administració d’aquesta societat cap de les
persones a què fa referència la legislació sobre incompatibilitats dels alts càrrecs, de
personal al servei de les administracions públiques i de règim electoral general.
d) No pertany a cap grup empresarial. (En cas contrari s'indicarà el grup empresarial a què
pertany l’empresa, amb indicació de les empreses que el componen i denominació del grup
(art.86.3 del RD 1098/2001).
e) Coneix les prescripcions tècniques, el plec de clàusules administratives particulars i el
quadre de característiques, que serveixen de base per a la convocatòria; que accepta
incondicionalment les clàusules i el que disposen el TRLCSP i el RD 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de les administracions
públiques.
f)

Que els documents compresos a la seva proposició, que a continuació es relacionen, tenen
caràcter confidencial: .............................................................................................. (En cas
de deixar en blanc aquest apartat s’entendrà que cap document té caràcter confidencial).

g) Compleix amb tots els requisits i obligacions, pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el
funcionament legal, que s’exigeixen en la norma vigent.
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h) (Només per a empreses licitadores estrangeres) La submissió als jutjats i tribunals
espanyols per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia
expressa al seu propi fur.
2. AUTORITZO expressament a l'Ajuntament de Roses perquè totes les notificacions i
comunicacions, relacionades amb la present contractació, em siguin cursades per mitjans
electrònics i a l'adreça indicada a aquest efecte en aquesta sol·licitud. (En el cas d’autoritzar a
altres persones de l’empresa): Així mateix també autoritzo les persones que es relacionen a
continuació a rebre les notificacions/comunicacions electròniques que li siguin trameses per
l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estableix la disposició addicional 16a del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP):
Nom i cognoms
l’avís per SMS)
…………………….............
…………………… ……. …

DNI

Adreça electrònica

……. ……… …………………...
……………… ………. ………....

Telèfon mòbil
(en cas de voler rebre
.................................
.................................

3. SOL·LICITA ser admès/a en la licitació esmentada, després d’haver manifestat la seva
conformitat amb totes i cadascuna de les condicions establertes en els plecs de clàusules
administratives i tècniques.
DOCUMENTACIÓ APORTADA
Sobre Número 1 – Documentació administrativa
Sobre Número 2 – Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica
Sobre Número 3 – Documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable i sol·licitud de participació,
(Signatura i segell de l’empresa)
Lloc i data:
NOTA IMPORTANT
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que
s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a la disposició
dels interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en els tres mesos següents a la
data de l’adjudicació, l’Ajuntament de Roses no estarà obligat a seguir-la custodiant.
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Annex número 1. Model de sol·licitud i declaracions

(Per a la persona física)

El Sr. /Sra........................................................................................... amb DNI.........................
amb domicili
a.................................. CP............., carrer...............................................,
núm. .............., telèfon..................... i designa expressament a efectes de rebre qualsevol
notificació, avís o comunicació relacionada amb la present licitació l’adreça
electrònica..........................................
1.- DECLARA sota la seva responsabilitat i com licitador/a en el procediment per l’adjudicació
del contracte de ..........................................................................................., que
a) Està facultat/ada per establir un contracte amb l’Administració, ja que tot i que té la
capacitat d’obrar, no està inclosa en cap de les prohibicions fixades en l’article 60 del
TRLCSP per a contractar amb l’administració i reuneixo els requisits de solvència
econòmica, tècnica i professional requerits per participar en aquesta licitació.
b) Està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions
amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix en l’article 60 d) del
TRLCSP.
c) No està comprès en cap causa de les que fa referència la legislació sobre,
incompatibilitats dels alts càrrecs, de personal al servei de les administracions públiques
i de règim electoral general.
d) Coneix les prescripcions tècniques, el plec de clàusules administratives particulars i el
quadre de característiques que serveixen de base per a la convocatòria; que accepto
incondicionalment les clàusules i el que disposa el TRLCSP, el RD 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de les administracions
públiques.
e) Que els documents compresos a la seva proposició; que a continuació es relacionen,
tenen caràcter confidencial:........................................................................... (En cas de
deixar en blanc aquest apartat s’entendrà que cap document té caràcter confidencial.).
f)

Compleix amb tots els requisits i obligacions, pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el
funcionament legal, que exigeixen en la norma vigent.

g) (Només per a empreses licitadores estrangeres) La submissió als jutjats i tribunals
espanyols per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia
expressa al seu propi fur.
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2. AUTORITZO expressament a l'Ajuntament de Roses perquè totes les notificacions i
comunicacions, relacionades amb la present contractació, em siguin cursades per mitjans
electrònics i a l'adreça indicada a aquest efecte en aquesta sol·licitud. (En el cas d’autoritzar a
altres persones de l’empresa): Així mateix també autoritzo les persones que es relacionen a
continuació a rebre les notificacions/comunicacions electròniques que li siguin trameses per
l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estableix la disposició addicional 16a del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP):
Nom i cognoms
l’avís per SMS)
…………………….............
…………………… ……. …

DNI

Adreça electrònica

……. ……… …………………...
……………… ………. ………....

Telèfon mòbil
(en cas de voler rebre
.................................
.................................

3.- SOL·LICITA ser admès en la licitació esmentada, després d’haver manifestat la seva
conformitat amb totes i cadascuna de les condicions establertes en els plecs de clàusules
administratives i tècniques.
DOCUMENTACIÓ APORTADA
Sobre Número 1 – Documentació administrativa
Sobre Número 2 – Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica
Sobre Número 3 – Documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable i sol·licitud de participació,
(Signatura)

Lloc i data:
NOTA IMPORTANT
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que
s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a la disposició
dels interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en els tres mesos següents a la
data de l’adjudicació, l’Ajuntament de Roses no estarà obligat a seguir-la custodiant.
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Annex número 2. Model de sol·licitud i declaració de vigència de dades d’empreses
inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
El Sr. /Sra........................................................................................... amb DNI.........................
amb domicili
a.................................. CP............., carrer...............................................,
núm. .............., telèfon..................... i designa expressament a efectes de rebre qualsevol
notificació, avís o comunicació relacionada amb la present licitació l’adreça
electrònica.........................................
Manifesta
que
actua
amb
poders
suficients
en
representació
de
l’empresa.........................................,
amb
CIF
.........................amb
seu
social
en ............................., carrer ......................., núm. ........, i en el procediment per l’adjudicació
del contracte de ................................................................................................
1. -DECLARA sota la seva responsabilitat que,
a) Està facultat/ada per establir un contracte amb l’Administració, ja que tot i que té la
capacitat d’obrar, no està inclosa en cap de les prohibicions fixades en l’article 60 del
TRLCSP per a contractar amb l’administració, i reuneix els requisits de solvència
econòmica, tècnica i professional requerits per participar en aquesta licitació.
b) Està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya, i les dades que hi figurin son vigents. (En el cas que hi hagi hagut alguna
variació en les dades que hi figuren en el registre es farà constar tal circumstància amb la
següent declaració: Està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya, i amb respecte de les dades inscrites hi ha hagut les variacions
següents: ............................................................................................................
c) Està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions
amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l’article 60 d) del TRLCSP.
d) No forma part dels òrgans de govern o d’administració d’aquesta societat cap de les
persones a què fa referència la legislació sobre incompatibilitats dels alts càrrecs, de
personal al servei de les administracions públiques i de règim electoral general.
e) Coneix les prescripcions tècniques, el plec de clàusules administratives particulars i el
quadre de característiques que serveixen de base per a la convocatòria; que accepta
incondicionalment les clàusules i el que disposen el TRLCSP i el RD 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de les administracions
públiques.
f)

Que els documents compresos a la seva proposició, que a continuació es relacionen, tenen
caràcter confidencial: .............................................................................................. (En cas
de deixar en blanc aquest apartat s’entendrà que cap document té caràcter confidencial.).

32

g) Compleix amb tots els requisits i obligacions, pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el
funcionament legal, que s’exigeixen en la norma vigent.
2. AUTORITZO expressament a l'Ajuntament de Roses perquè totes les notificacions i
comunicacions, relacionades amb la present contractació, em siguin cursades per mitjans
electrònics i a l'adreça indicada a aquest efecte en aquesta sol·licitud. (En el cas d’autoritzar a
altres persones de l’empresa): Així mateix també autoritzo les persones que es relacionen a
continuació a rebre les notificacions/comunicacions electròniques que li siguin trameses per
l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estableix la disposició addicional 16a del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP):
Nom i cognoms
l’avís per SMS)
…………………….............
…………………… ……. …

DNI

Adreça electrònica

……. ……… …………………...
……………… ………. ………....

Telèfon mòbil
(en cas de voler rebre
.................................
.................................

3. SOL·LICITA ser admès/a en la licitació esmentada, després d’haver manifestat la seva
conformitat amb totes i cadascuna de les condicions establertes en els plecs de clàusules
administratives i tècniques.
DOCUMENTACIÓ APORTADA
Sobre Número 1 – Documentació administrativa
Sobre Número 2 – Proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica
Sobre Número 3 – Documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable i sol·licitud de participació,
(Signatura i segell de l’empresa)
Lloc i data:
NOTA IMPORTANT
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que
s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a la disposició
dels interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en els tres mesos següents a la
data de l’adjudicació, l’Ajuntament de Roses no estarà obligat a seguir-la custodiant.
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