PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTACIÓ D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI AL
CAMÍ DE L’ERMITA DE L’ALDEA. SEGON TRAM
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1. Objecte del contracte.
2. Tramitació ordinària, mitjançant procediment obert
3. Necessitats i idoneïtat del contracte.
4. Qualificació i règim Jurídic.
5. Pressupost base de licitació.
6. Aplicació pressupostaria.
7. Termini de durada del contracte.
8. Valor Estimat
9. Perfil del contractant
10. Despeses.
11. Forma de presentació de les ofertes, documentació a presentar i
contingut de les proposicions.
12. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments.
13. Criteris de valoració, adjudicació i avaluació d’ofertes.
14. Variants o millores.
15. Drets i obligacions específiques de les parts del contracte
16. Contractista. Capacitat.
17. Contractista. Prohibició de contractar.
18. Composició de la Mesa de contractació.
19. Examen de proposicions.
20. Criteris per a la consideració que l’oferta conté valors anormals o
desproporcionats.
21. Garantia Definitiva.
22. Adjudicació del contracte.
23. Formalització del contracte.
24. Renúncia o desistiment
25. Comprovació del replantejament
26. Pla de seguretat i salut en el treball.
27. Revisió de preus.
28. Causes de resolució del contracte.
29. Penalitats.
30. Modificació del projecte/contracte.
31. Compliment i recepció del contracte.
32. Termini de garantia.
33. Liquidació del contracte.
34. Cessió del contracte i subcontractació.
35. Confidencialitat.
36. Prerrogatives.
37. Jurisdicció.
ANNEXES: 1,2,3,4,5.
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6a5ce86bd0be48549b0540048ded96d9002

Url de validació

http://srv-aldea2/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Clàusula 1. Objecte del contracte.
L’objecte del present plec de condicions consisteix en la contractació de les obres
consistents en la formació d’un carril bici d’una longitud de 388 m, en un tram del camí
de l’Ermita de l’Aldea ( el qual s’inicia a la Plaça de l’Estació de l’Aldea i finalitza a pocs
metres de la zona on s’ubica l’Ermita de la Mare de Déu de l’Aldea), situat entre el
“Tub dels Fortets” i el pont per on passa el Canal Nou de Camarles, conegut com a
“Pont de Rodes”.
Les obres que s’han d’executar s’ajustaran a les condicions que figuren en aquest Plec
i en el projecte d’obres aprovat que s’incorpora a l’expedient de contractació.
Donat que aquestes obres afecten a una via pecuària, l’Ajuntament disposa
d’autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de data 24 d’octubre de 2017.
Les obres s’hauran de realitzar d’acord amb el que preveu el capítol I, del títol II, Llibre
IV del Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic (en endavant TRLCSP).
No existeixen lots
El Codi CPV que correspon és : 45233162-2
Clàusula 2. Tramitació ordinària mitjançant procediment obert .
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació
harmonitzada, i es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant
l’aplicació de diferents criteris de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles,
138.2, 109, 150 i 157 a 161 del TRLCSP.
Clàusula 3. Necessitat i idoneïtat del contracte
En compliment del que estableixen els articles 22 i 109 del TRLCSP, les necessitats
administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, i la justificació del
procediment i dels criteris d’adjudicació resten acreditats en la documentació
preparatòria d’aquest contracte que consta incorporada a l’expedient.
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Clàusula 4. Qualificació i règim jurídic
El contracte a què es refereix aquest Plec té naturalesa administrativa i es qualifica de
contracte d’obres d’acord amb el que preveu l’article 6 del TRLCSP. Sense perjudici
del que es disposa amb caràcter general per als contractes de les corporacions locals,
el contracte es regirà per les normes següents:
Directiva 2014/24UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, sobre
contractació pública.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública
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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).
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, (RGLCAP) en allò que no s’oposi al
TRLCSP
A més del present plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques que l’acompanya, que tenen caràcter contractual , també tindran caràcter
contractual els següents documents:
El projecte d’obres aprovat per la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 3
d’agost de 2017, referent al tram segon/fase segona de la construcció d’un carril bici al
camí de l’Ermita de l’Aldea.
El document en què es formalitzi el contracte
Clàusula 5. Pressupost de licitació.
El pressupost màxim de licitació és de 43.049,65 euros, quaranta-tres mil quarantanou en seixanta- cinc cèntims d’euro, IVA exclòs.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu del contracte és indiscutible,
no admetent-se cap prova d’insuficiència.
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de nou mil quaranta
en quaranta-dos cèntims d’euros, 9.040,42 €
Clàusula 6. Aplicació pressupostaria.
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Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte,
i el preu consignat porta implícits tots els conceptes previstos en el present Plec, i
anirà amb càrrec al/als pressupost/os i partida/es següent/s:
Any C. Econ. C. Func. Import net
2018
61902
454
43.049,65 €

% IVA
21%

Import IVA
9.040,42 €

Import total
52.090,08 €

Clàusula 7. Termini de durada del contracte.
La durada de les obres serà de dos setmanes, a comptar des de la formalització de
l’acta de comprovació de replanteig de l’obra.
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Clàusula 8. Valor Estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants
del TRLCSP aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de
quaranta-tres mil tres -cents quaranta- nou en seixanta-cinc cèntims d’euro
(43.649,65 €) IVA exclòs.
Clàusula 9. Perfil del contractant.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el perfil de contractant al què es tindrà accés segons
les especificacions que es regulen en la pàgina web següent:
https://laldea.cat/ajuntament/informacio-oficial/contractacio
Clàusula 10. Despeses de col·locació de cartells a càrrec de l’adjudicatari i de
publicitat.
L’adjudicatari estarà obligat a satisfer l’import de les despeses derivades de la
col·locació dels cartells informatius de l’obra, i de desviament de trànsit, de conformitat
amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
Així mateix, l’adjudicatari també es farà càrrec de les despeses de publicitat de la
referida contractació, fins a un màxim de 600 euros.
Clàusula 11. Forma de presentació de les ofertes, documentació a presentar i
contingut de les proposicions
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Forma de presentació
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini de
26 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació del corresponent
anunci de licitació en el BOP de Tarragona i en el perfil del contractant de l’Ajuntament
de l’Aldea, al Registre General de l’Ajuntament de l’Aldea, Av. Catalunya s/n, de
dilluns a divendres de les 09:00 a les 14:00 hores . També poden ésser enviades per
correu postal. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les 14 hores
a l’Oficina de Correus i dins el termini màxim establert a l’anunci corresponent, haventse d’anunciar la seva tramesa a l’Ajuntament el mateix dia de la seva presentació,
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les
proposicions. Transcorreguts 10 dies des de la data esmentada sense haver-se rebut
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, degudament signada, en dos sobres tancats, signats pel licitador o persona
que el representi, i a l’interior de cada sobre s’incorporarà una relació, en full
independent, en la que es faci constar els documents inclosos ordenats numèricament.
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica.
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L’Ajuntament garantirà la confidencialitat de la informació expressament així
designada.
La presentació de les proposicions porta implícita l’autorització per incorporar les
dades personals en els sistemes d’informació de l’Ajuntament l’Aldea, d'acord amb la
legislació o normativa vigent en cada cas.
Per a l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la
Llei 15/99, LOPD, l’interessat podrà adreçar-se per escrit al Registre General de
l'Ajuntament (Av. Catalunya s/n, 43896), indicant clarament en l'assumpte “Exercici de
Drets LOPD”
Les ofertes dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de clàusules
administratives particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada
per part de l’empresari del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions,
així com del projecte i del plec de prescripcions tècniques, sense cap excepció o
reserva.
Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest caràcter
fins al moment en què s’hagi de procedir a la seva obertura en públic.
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autentificats, de
conformitat amb la legislació vigent.
Les empreses només podran presentar una única oferta en el Registre de
l’Ajuntament.
Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet
individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes
donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites.
Documentació i contingut de les proposicions
SOBRE NÚMERO 1 amb la inscripció DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
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Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació d’obres per
a la construcció d’un carril bici al camí de l’Ermita de l’Aldea. Segona Fase
presentada per per....... amb NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions
......, telèfon ........, fax ...... e-mail.....”

i haurà de contenir la documentació següent:
Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a ANNEX 1 al
PCAP.
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5
TRLCSP.
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 22 del present
Plec.
SOBRE NÚMERO 2 amb la inscripció DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA I CRITERIS
OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ per a la contractació d’obres per a la construcció
d’un carril bici al camí de l’Ermita de l’Aldea. Segona Fase. presentada per .......
amb NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ......
e-mail..... “
El sobre ha de contenir el/s document/s que tot seguit es relacionen:
1.

La relació numerada dels documents que s’hi contenen.

2. Declaració de l’oferta econòmica, segons el model que figura a ANNEX 2
d’aquest Plec
3. Declaració de les millores en el procés constructiu, segons el model que
figura a l’ANNEX 3 d’aquest Plec.
4. Ampliació del termini de garantia. Segons el model que figura a l’ANNEX 4
d’aquest Plec
Clàusula 12. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència
econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments
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Per a aquesta contractació no s’exigeix classificació al tractar-se d’un contracte
d’obres d’import inferior als 500.000 €, d’acord amb el que preveu l’article 65 del
TRLCSP, però s’estableixen les condicions mínimes següents per procedir a la
selecció de les empreses que podran accedir a l’adjudicació del contracte:
Les condicions mínimes establertes en aquesta clàusula hauran de ser especificades
en la declaració responsable del sobre núm. 1 (ANNEX 1) i l’empresa/entitat
proposada com adjudicatària, les haurà d’acreditar abans de l’adjudicació pels mitjans
establerts legalment.
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA/ TÈCNICA
Solvència econòmica i financera
Les empreses que no disposin de la classificació indicada en l’apartat següent hauran
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera que es precisa per poder optar a
l’adjudicació d’aquest contracte, segons allò previst en l’art.11.4 apartat a) del vigent
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Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
pel Reial Decret 1098/2001, el qual transcrit literalment, diu el següent:
“El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el
volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos
una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea
superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del
contrato si su duración es superior a un año.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. “

Solvència tècnica i professional.
Les empreses que no disposin de la classificació indicada en l’apartat següent hauran
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera que es precisa per poder optar a
l’adjudicació d’aquest contracte, segons allò previst en l’art.11.4 apartat b) del vigent
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
pel Reial Decret 1098/2001, el qual transcrit literalment, diu el següent:
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El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la
experiencia en la realización de trabajos o suministros del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los
trabajos o suministros efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos
años, o de los diez últimos años si se tratara de obras, en ambos casos
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato,
avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del
contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación
aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que
pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los dos
primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
B) CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL COM A MITJÀ
ACREDITAR LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I LA TÈCNICA

ALTERNATIU

PER

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es
podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s,
subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen:
Categoria 1, grup/ subgrup G-6
Categoria RD 1098/2001: Grup G , subgrup 6 i categoria C
Clàusula 13. Criteris de valoració, adjudicació i avaluació d’ofertes
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1. Oferta econòmica; fins a 85 punts
L’oferta més econòmica rebrà la puntuació màxima de 85 punts.
La resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
85 x preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta: _________________________________
Preu de l’oferta que es puntua
Per a la valoració d’aquest criteri es donarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa i
la resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment en funció del preu que ofereixin
d’acord amb la fórmula indicada anteriorment
2. Millores constructives; fins a 10 punts
Es donaran 10 punts als licitadors que ofereixen executar les millores que
es descriuen en l’annex 5 d’aquest Plec.
Caldrà acceptar de forma expressa l’execució d’aquestes millores, tal com
apareixen definides al document Annex 5 del present PCAP. L’Acceptació
d’execució d’aquestes millores s’ha de fer mitjançant la presentació del
document Annex 3.
3. Ampliació del termini de garantia; fins a 5 punts
Es valorarà l’ampliació a partir dels 12 mesos previstos com a mínim, i com
a màxim de 12 mesos (12+12), assignant la major puntuació possible a la
proposta que ofereixi la major ampliació del termini de garantia expressada
en mesos enters (Me).
Me = 5
La puntuació de les propostes restants (Px), d’acord amb la seva proporció respecte la
proposta major es determinarà segons la formula següent;
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Px = ( Me1/Me) x 5 ; on Me1 equival al valor en mesos de la proposta.
L’Acceptació de l’ampliació del període de garantia, s’ha de fer per mig del
model de declaració que consta a l’annex 4 d’aquest Plec.
Clàusula 14. Variants o millores
Els licitadors no podran proposar altres variants o millores a banda de les previstes en
l’apartat 2 de la clàusula 13 d’aquest plec de clàusules administratives particulars.
Clàusula 15. Drets i obligacions específiques de les parts del contracte
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1. Direcció i inspecció de l’execució del contracte.
-

L'Ajuntament designarà un director facultatiu de l'obra, amb titulació adequada i
suficient, entre el personal tècnic de la Corporació o aliè, especialment contractat.
Sense perjudici de les facultats corresponents al director facultatiu, l’òrgan de
contractació podrà designar un responsable del contracte a qui correspondrà
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació
pactada. L’acord de designació especificarà el conjunt de facultats que configurin
l’àmbit de la competència del responsable del contracte, el qual podrà ser una
persona física o jurídica vinculada a l’Ajuntament o aliena a ell.

-

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l'obra, amb independència
que compti amb col·laboradors, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat
final de l'execució del projecte, sense perjudici del previst a la clàusula següent.

-

Si escau, l’Ajuntament designarà un tècnic competent, que s’integrarà dins la
direcció facultativa i que assumirà les funcions previstes a l’article 9 del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents al coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de les obres.

-

Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual el director facultatiu o el
col·laborador han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les
incidències que es produeixin en el desenvolupament de les obres. S’obrirà amb la
data de l’acta de comprovació del replanteig o d’inici d’obres i es tancarà amb la de
l’acta formal de recepció positiva de les obres.

-

Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció
facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra,
amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les
anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.

-

L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota
l’execució del contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi
ambient afectat, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes al present
plec.
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2. Condicions especials d’execució i obligacions del contractista
-

En aquest contracte no s’estableixen condicions especials d’execució.

-

El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.

Obligacions del contractista:
El contractista està obligat a:
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a) Presentar, per a la seva aprovació, el Pla de seguretat i salut en el treball al
Registre General d’aquest Ajuntament amb anterioritat a l'acta de comprovació
del replanteig o a l'acta d'inici de les obres.
b) Especificar les persones concretes que executaran l'obra i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del
contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a
l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar
que la seva situació laboral s'ajusta a dret.
c) Assumir –si n’hi ha- les despeses de publicitat de la licitació establertes en
aquest plec. A tal efecte, i de conformitat amb les bases d'execució del
pressupost municipal, l'Ajuntament descomptarà l'import de les esmentades
despeses de la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos
necessari.
d) En el present contracte no s’exigeix presentació de programa de treball.
e) Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona
marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb
els corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director
facultatiu.
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f) Complir la normativa municipal sobre medi ambient, comunicació i
senyalització d'obres, d'acord amb les directrius municipals, i aniran al seu
compte i càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. En cas
d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de l'esmentada
normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que s'expedeixi o
de les següents, si fos necessari.
g) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de
respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la
desenvolupin i del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Als
efectes de l'esmentada normativa, el contractista tindrà la consideració
d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions
municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de
les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions
tècniques particulars, l’adjudicatari també haurà de:


Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui
accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte,
l'adjudicatari/ària manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici
del contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal
de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte
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compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.





Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les
instruccions que a l’efecte li trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i
reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització
per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta
obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització
del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment
admesa o establerta en aquest plec.
Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de
caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti
alguna dada objecte del tractament.
També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la
informació obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del
contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa,
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest
plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

h) Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil
per un import de 300.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General
d'aquest Ajuntament, simultàniament amb la formalització del contracte o amb
anterioritat.
L'adjudicatari ha de complir, a més, les següents obligacions de tipus tècnic:
a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi
ambient i protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i
salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les
despeses corresponents.
b) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les
despeses corresponents.
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c) Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de
trànsit amb el text i característiques que li indiquin els serveis tècnics municipals.
d) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics,
etc., que puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que
siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva
total responsabilitat i al seu càrrec.
e) Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que
estiguin a l'abast tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular
es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària
ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el
Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors.
f) Fer una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una correcta
gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar
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els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures
que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
h) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o
descobreixin durant l'execució de les obres, ha de donar immediatament compte
de les troballes a la direcció de l'obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els
materials rescatats de l'obra es consideraran propietat de l'Ajuntament i seran
traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporació.
i)

El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva
relació contractual amb l’Ajuntament de l’Aldea, als principis ètics i a les
regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a :

 Facilitar a l’Ajuntament de l’Aldea la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la
normativa vigent.
 Comunicar a l’Ajuntament de l’Aldea les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc
l’interès públic.
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de
la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els
termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
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Clàusula 16. Contractista. Capacitat
Els candidats o licitadors hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat
d’obrar. Quan siguin persones jurídiques hauran de justificar que l’objecte social de
l’entitat compren el desenvolupament de totes les activitats que constitueixen l’objecte
del contracte. L’acreditació es farà mitjançant la presentació dels estatuts socials
inscrits en el Registre mercantil o en aquell altre registre oficial que correspongui en
funció del tipus d’entitat social. I a tals efectes també haurà de signar, el representant,
la declaració responsable que s’adjunta com a ANNEX 1 a aquest plec.
També poden contractar amb l’Administració les unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’article 59 del TRLCSP. En
aquest cas cadascun dels empresaris que concorrin a la licitació integrats en una unió
temporal han d’acreditar la seva capacitat i solvència, així com el nom i les
circumstàncies de qui la constitueixen i la seva participació, i que assumeixen el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal, si en resulten adjudicataris.
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Clàusula 17. Contractista. Prohibició de contractar
Els candidats o licitadors no hauran d’estar sotmesos a cap de les causes de
prohibició de contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP, a la data de conclusió
del termini de presentació de les propostes de participació. Tampoc hi hauran d’estar
sotmesos quan es procedeixi a l’adjudicació definitiva del contracte. I a tals efectes
haurà de signar, el representant, la declaració responsable que s’adjunta com a
ANNEX 1 d’aquest plec.
Clàusula 18. Composició de la Mesa de Contractació
La Mesa de contractació estarà composada pel President de la Corporació, Sr. Daniel
Andreu i Falcó; la Secretària Interventora, Sra. Maria Rosa Pons i Ferré; el Regidor
d’obres i Serveis, Sr. Simón Falcó Moreso; el Regidor de Joventut, Sr. Albert Curto
Zapater i per l’Arquitecte tècnic municipal, Sr. Jordi Gas i Forés , i es regirà pel que
estableixes els articles 320 i la disposició addicional segona del TRLCSP, i els articles
21 i 22 del RD 817/2009 de 8 de maig de desplegament parcial del RCSP. L’òrgan de
Contractació podrà designar els suplents d’aquests.
Clàusula 19. Examen de les proposicions
19.1 ) Obertura del sobre núm.1
La Mesa es reunirà el dia assenyalat per a l’obertura de les proposicions i, prèviament,
qualificarà els documents presentats en temps i forma continguts en el sobre 1). Als
efectes de la expressada qualificació, el president ordenarà l’obertura dels sobres,
amb exclusió del sobre 2) i el Secretari certificarà la relació de documents que figuren
en ell. Si la Mesa observés defectes o omissions subsanables en la documentació
presentada ho comunicarà verbalment als interessats i concedirà un termini no
superior a tres dies hàbils perquè el licitador esmeni l’error.
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El sobre 1 s’obrirà el primer dia hàbil següent a la finalització del termini per al
lliurament d’ofertes, en cas que s’hagin enviat ofertes mitjançant correu ordinari
l’obertura s’endarrerirà 10 dies i es farà el primer dia hàbil després d’aquests o un cop
s’hagin rebut les ofertes presentades per correu de les que es tingui constància
segons el TRLCSP.
La Mesa, una vegada qualificada la documentació a què es refereix l’article 146.4 del
TRLCSP i subsanats, en el seu cas, els defectes u omissions de la documentació
presentada, procedirà a determinar les empreses quines ofertes han estat admeses al
procediment de licitació, amb pronunciament exprés sobre els admesos a la licitació,
els rebutjats i sobre les causes de rebuig.
19.2 ) Obertura del sobre núm.2
L’acte d’obertura del sobre 2) se celebrarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
l’Aldea a les 12 hores del matí del següent dia hàbil després de l’obertura del sobre 1
sinó s’ha de posposar per errors formals o materials en la documentació inclosa en el
primer sobre. En cas que calgui donar tres dies per a la subsanació d’errors en la
documentació administrativa presentada es podrà endarrerir aquesta data fins a que
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s’hagi rebut la documentació o fins que la Mesa cregui convenient, sense anar més
enllà de 7 dies a comptar des de la data d’obertura del sobre núm.1 referent a la
documentació administrativa.
En aquest acte, que serà públic, la Mesa de Contractació notificarà els admesos i
exclosos i, seguidament, procedirà a l’obertura del sobre 2 dels licitadors admesos,
que ha de contenir els criteris de valoració.
Posteriorment la Mesa avaluarà les proposicions econòmiques mitjançant els criteris
de valoració que es recullen en aquest plec i formularà la proposta que estimi pertinent
a l’òrgan de contractació.
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar, abans de formular la proposta d’adjudicació
a l’òrgan de contractació, els informes tècnics que consideri necessaris i que tinguin
relació amb l’objecte del contracte.
La Mesa de Contractació, de conformitat amb el que disposa l’art. 320 del TRLCSP,
elevarà les proposicions presentades juntament amb l’acta i la proposta d’adjudicació a
l’òrgan de contractació.
Clàusula 20. Criteris per a la consideració que l’oferta conté valors anormals o
desproporcionats .
Pel que fa a la consideració de l’existència d’ofertes amb valors anormals i
desproporcionats, serà d’aplicació allò previst a l’article 152 del TRLCSP, en quant a la
valoració del pressupost d’execució material del contracte, en relació amb l’article 85 i
següents del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Quan una o vàries ofertes siguin inicialment considerades desproporcionades en
funció de l’aplicació dels criteris assenyalats en el paràgraf anterior, l’òrgan de
contractació procedirà segons el previst a l’art. 152 del TRLCSP.
Clàusula 21. Garantia Definitiva
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’art 103 TRLCSP.
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La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació de licitació
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes
a l’article 96.1 TRLCSP.

Clàusula 22. Adjudicació del contracte
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu
l’article 151.2 del TRLCSP haurà de:
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- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
- Presentar els següents documents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament
de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i
l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o
aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el
corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas
que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document
de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent
registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del
licitador sigui validada per la la Secretaria de l’Ajuntament de l’Aldea
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles
58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o
professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, en els termes de la clàusula 12 del present Plec.
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d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar
la documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la
diligència d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en
la diligència no han experimentat cap variació.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els
termes assenyalats a l’article 151 TRLCSP.
Clàusula 23. Formalització del contracte
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El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del
TRLCSP.
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En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15
dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de
l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
Clàusula 24. Renúncia o desistiment
En cas de renúncia o desistiment, els licitadors no tindran dret a compensació per les
despeses en què haguessin incorregut.
Clàusula 25. Comprovació del replantejament
En el termini d’un mes com a màxim, comptat a partir de la data de formalització del
contracte, s’haurà de realitzar el replantejament i estendre l’acta corresponent.
Clàusula 26. Pla de seguretat i salut en el treball
Formalitzat el contracte l’adjudicatari elaborarà un Pla de seguretat i salut en el treball
de l’obra, ajustat a allò especificat en el plec de prescripcions tècniques. En aquest Pla
s’inclouran, si s’escau, 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 en el Plec i/o normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut.
El Pla serà aprovat per l’Ajuntament, abans de l’inici de l’obra, amb informe previ del
coordinador en matèria de seguretat i salut o de la Direcció facultativa de l’obra, si no
fos preceptiu designar coordinador, i es comunicarà a l’autoritat laboral.
Clàusula 27. Revisió de preus
Atès la naturalesa d’aquest contracte i la seva durada no s’admet la revisió de preus,
d’acord amb el previst a l’art. 89 del TRLCSP
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Clàusula 28. Causes de resolució del contracte
La resolució del contracte es regirà pel que estableixen, amb caràcter general, els
articles del 223 al 225 del TRLCSP, i específicament per al contracte d’obres, els
articles del 237 a 239 de la mateixa llei, així com els articles del 109 al 113 i el 172 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als
presents Plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de
l’Aldea puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

-

L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa
la clàusula següent, referida a les penalitats.
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-

En particular, no disposar en vigor de l’assegurança de responsabilitat civil per
import mínim de 300.000 euros.

A més també cal tenir en compte la norma continguda a l’art.112.c) del TRLCSP, el
qual es refereix als expedients de contractació tramitats de forma urgent i disposa que
en aquests casos el termini d’inici de l’execució del contracte no podrà ser superior a
15 dies hàbils comptadors des de la formalització, i afegeix que, si s’excedís d’aquest
termini, el contracte podrà ser resolt, tret que el retràs es degués a causes al·liïnes a
l’administració. Contractant i al contractista i així es fes constar en la corresponent
resolució motivada.
Clàusula 29. Penalitats
En cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran penalitats
al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a continuació:
- Per compliment defectuós. S’imposaran les penalitats en els termes següents:

06/02/2018 ALCALDE

-
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Si en el moment de la recepció, les obres no estan en condicions de
ser rebudes per causes imputables al contractista.



Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import
d’adjudicació del contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de
contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu. En
aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del
10%, respectivament. La reiteració de l’incompliment es podrà tenir
en compte per a valorar-ne la gravetat.



En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de
l’obligació que legalment li incumbeix pel que fa a la reparació dels
defectes.

Per incompliment dels criteris d’adjudicació, s’imposaran al contractista penalitats
en els termes següents:


Si, durant l’execució del contracte o en el moment de la recepció,
s’aprecia que, per causes imputables al contractista, s’ha incomplert
algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta.



Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri d’adjudicació,
caldrà que si es descompta el 25% de la puntuació obtinguda pel
contractista en el criteri d’adjudicació incomplert, resultés que la
seva oferta no hagués estat la més ben valorada.



Com a regla general, la quantia serà del l’2% del pressupost del
contracte.

Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués
incorregut en demora, tant en relació amb el termini total com en relació als
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terminis parcials establerts, s’aplicarà el que estableix l’article 212 del TRLCSP, pel
que fa a la imposició d’aquestes penalitats.
Clàusula 30. Modificació del projecte/contracte
Aquest contracte només es podrà modificar segons allò previst a l’art. 105 a 108 del
TRLCSP.
Clàusula 31. Compliment i recepció del contracte
Dins del termini de quinze dies següents a la realització de l’objecte del contracte,
s’estendrà acta de recepció formal i positiva si les obres es troben en estat de ser
rebudes i a satisfacció de l’ajuntament.
En el moment de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment per part del
contractista de les obligacions següents:
1. El desembarassament final de les obres. El contractista ha d’haver restituït
a la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades
per elles.
2. El compliment no defectuós del contracte.
3. El compliment dels criteris d’adjudicació.
Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en
l’acta i el director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les
instruccions escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest
termini el contractista no hagués esmenat els defectes, se li pot concedir un altre
termini, improrrogable, o declarar resolt el contracte per causes imputables al
contractista. Tot això sense perjudici de l’aplicació de les penalitats previstes a la
clàusula 29 d’aquest Plec.
Clàusula 32. Termini de garantia
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El termini mínim de garantia serà, com a mínim, de 12 mesos, al qual s’hi haurà de
sumar aquell que les empreses constructores ofereixin en el procés de licitació. El
termini començarà a comptar a partir de la data de la recepció de l’obra.
Durant aquest termini s’aplicarà el que estableix l’article 167 del Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques pel que fa a les obligacions del
contractista, així com pel que fa a la facultat de l’Administració de, en cas
d’incompliment, executar a costa d’aquell els treballs necessaris per a la conservació
de l’obra.
Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el període
de garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap indemnització per
aquest concepte. S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra por força major, que seran
suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que
realitzi les obres de reparació.
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Clàusula 33. Liquidació del contracte
En el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció
facultativa de l’obra o els serveis tècnics municipals, redactaran un informe sobre
l’estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exempt de tota
responsabilitat, llevat del que disposa l’article 236 del TRLCSP, procedint-se a la
liquidació del contracte i a la devolució o cancel·lació de les garanties constituïdes pel
contractista.
Si l’informe és desfavorable per deficiències en l’execució de l’obra, cal requerir al
contractista perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es
perllonga fins que faci l’informe favorable. El contractista no té dret a percebre cap
quantitat per l’ampliació d’aquest termini de garantia.
Clàusula 34. Cessió del contracte i subcontractació
L’adjudicatari només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització expressa i per escrit de l’ajuntament de l’Aldea, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte,
fins al 60 % de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a
l’Ajuntament de l’Aldea del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits
assenyalats a l’article 227 del TRLCSP.
Caldrà tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractació en el sector de la construcció.
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat
laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions
realitzades en l’obra.
Anotada la subcontractació en el Llibre, el Cap d’obra haurà de comunicar-la al
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció.
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Clàusula 35. Confidencialitat
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència1.
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i
justificada, per aquests com a confidencial.
Clàusula 36. Prerrogatives
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Corresponen a l’òrgan de contractació, les prerrogatives per a interpretar el contracte,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per motius d’interès
públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta d’acord amb el
procediment previst a l’article 211 del TRLCSP.
Clàusula 37. Jurisdicció
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució
posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció
contenciós administrativa.
L’Aldea,
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Daniel Andreu i Falcó
L’Alcalde-President
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ANNEX 1
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm.
............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar
objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT :
- Que el perfil d’empresa és el següent :
Tipus
d’empresa
Microempresa
Petita empresa
Mitjana
empresa

Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 2 milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
o balanç general anual no superior als 43
milions d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes als articles 54 a 84 TRLCSP.
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- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
- Que disposa de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
exigides en els termes de la clàusula 12 del PCAP.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
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- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones

treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en l’article 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, pel qual
es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de
reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecte a l’IAE.
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies 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)
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 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza a
L’Ajuntament de l’Aldea perquè pugui obtenir directament, davant de les
Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 SÍ

 NO

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
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Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic

Mòbil

professional*

professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de l’Aldea per tal de fer
la modificació corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de l’Aldea pugui
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a
què pertanyen és (indicar les empreses que el composen.
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 22 del PCAP.
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(Lloc, data, signatura i segell)."
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ANNEX (2):OFERTA ECONÒMICA
"El Sr./la Sra. ... ,
domiciliat/ada a ...
carrer ...
amb DNI/NIF núm. ... ,
major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ...
amb domicili a ...
carrer ...
manifesta:
a)

núm. ... ,
núm. ...,

Que està assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació
del contracte que té per objecte “ la formació d’un carril bici al camí de l’Ermita
de l’Aldea. Segon Tram” i del projecte.

b) Que considera el projecte, en la seva segona fase, amb prou definició per ser
executat sense noves determinacions;
c)

Que es compromet a realitzar l’obra per l’import que tot seguit es deglossa:
Preu sense IVA
(pressupost execució material
generals + benefici industrial)

Tipus IVA Import IVA
(...... %)
Preu del contracte

... euros
+

despeses
... euros
... euros
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Igualment, declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l'Administració i no està incorregut en cap
prohibició de contractar legalment establerta.

(Lloc, data i signatura)".
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ANNEX (3):MILLORES OFERTADES

"El Sr./la Sra. ...
domiciliat/ada a ...
carrer ...
núm. ... ,
amb DNI/NIF núm. ... ,
major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ...
amb domicili a ...
carrer ...
núm. ..., manifesta:
a) Que està assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació
del contracte que té per objecte “CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI AL CAMÍ
DE L’ERMITA DE L’ALDEA. 2a fase” i del projecte ;
b)

Que considera el projecte amb prou definició per ser executat sense noves
determinacions;

c)

Que es compromet a realitzar dintre del preu de contracte que ha formulat a
l’annex 2, i sense cap cost addicional la millora que es descriu a l’annex 5, i
que és la següent:

Millores proposades
Unitats

Descripció

preu
unitari

ut

Placa circular per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de
diàmetre,
acabada
amb
làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

62,77 €

125,54 € 23,85 € 31,37 €

180,77 €

1

ut

Placa triangular per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de
costat,
acabada
amb
làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

66,36 €

66,36 €

12,61 € 16,58 €

95,55 €

3

ut

Suport de 3 m d'altura, de tub d'acer
galvanitzat, de secció quadrada, de
50x50x2 mm, per a senyalització vertical
de trànsit, clavat sobre base de formigó.

28,64 €

85,92 €

16,32 € 21,47 €

123,72 €

0,864

m3

Fonament de formigó en massa HA25/B/10/IIa abocat amb cubilot en pou
de fonamentació de 60x60x60 cm

144,39 € 124,75 € 23,70 € 31,18 €

179,63 €

0,864

m3

76,00 €

94,55 €

Quantitat
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2

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 2050), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor. Pou

PEM

65,66 €

DG+BI

12,48 € 16,41 €
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IVA

PEC

de 60x60x60 cm

1

6

ut

Suministre i instal.lació de senyal
informatiu amb suport de fusta de
diàmetre 100mm amb tractament
autoclau nivell IV. Amb plafó d'alunini
2mm lacat posterior i plec perimetral de
25mm, protecció contra UV i antigrafitti.
Mides estructura 600x3000x100mm,
mides gràfica vista 600x900mm.

m2

Pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual.

263,00 € 263,00 € 49,97 € 65,72 €

378,69 €

16,01 €

138,32 €

96,06 €

18,25 € 24,01 €

Total 1.191,22 €
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ANNEX (4):AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA

"El Sr./la Sra. ... ,
domiciliat/ada a ...
carrer ...
amb DNI/NIF núm. ... ,
major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ...
amb domicili a ...
carrer ...
manifesta:

núm. ... ,
núm. ...,

a) Que està assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació
del contracte que té per objecte “CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI AL CAMÍ
DE L’ERMITA DE L’ALDEA. 2a fase” i del projecte.
b) Que considera el projecte amb prou definició per ser executat sense noves
determinacions;
c)

Que es compromet a realitzar les obres amb subjecció al projecte esmentat i al
plec de clàusules administratives particulars amb un termini de garantia de :
TERMINI GARANTIA MÍNIM
OBLIGATORI

MILLORA
TERMINI

MILLORA TERMINI

12 mesos

... mesos

12 + .... = ..... MESOS
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ANNEX (5): DESCRPCIÓ ESCRITA I GRÀFICA DE LA MILLORA CONSTRUCTIVA

Millores proposades
Unitats

Descripció

preu
unitari

ut

Placa circular per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de
diàmetre,
acabada
amb
làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

62,77 €

125,54 € 23,85 € 31,37 €

180,77 €

1

ut

Placa triangular per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de
costat,
acabada
amb
làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

66,36 €

66,36 €

12,61 € 16,58 €

95,55 €

3

ut

Suport de 3 m d'altura, de tub d'acer
galvanitzat, de secció quadrada, de
50x50x2 mm, per a senyalització vertical
de trànsit, clavat sobre base de formigó.

28,64 €

85,92 €

16,32 € 21,47 €

123,72 €

0,864

m3

Fonament de formigó en massa HA25/B/10/IIa abocat amb cubilot en pou
de fonamentació de 60x60x60 cm

144,39 € 124,75 € 23,70 € 31,18 €

179,63 €

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 2050), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor. Pou
de 60x60x60 cm

76,00 €

12,48 € 16,41 €

94,55 €

ut

Suministre i instal.lació de senyal
informatiu amb suport de fusta de
diàmetre 100mm amb tractament
autoclau nivell IV. Amb plafó d'alunini
2mm lacat posterior i plec perimetral de
25mm, protecció contra UV i antigrafitti.
Mides estructura 600x3000x100mm,
mides gràfica vista 600x900mm.

263,00 € 263,00 € 49,97 € 65,72 €

378,69 €

m2

Pintat sobre paviment de marca vial
superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual.

16,01 €

138,32 €

Quantitat

2

0,864
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1

6

PEM

65,66 €

96,06 €

DG+BI

IVA

18,25 € 24,01 €

PEC

Total 1.191,22 €
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