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Procediment: Licitació d’execució d’obres d’enderroc d’un edifici aïllat al carrer Sant
Francesc núm 2, casa interior
Assumpte: Plec de Clàusules Administratives
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGIRAN LA LICITACIÓ DE LES
OBRES
1. OBJECTE
És objecte d’aquest plec definir les prescripcions administratives que han de regir
l’execució de les obres d’enderroc d’un edifici aïllat al carrer Sant Francesc núm 2,
casa interior.
Aquesta obra no es divideix en lots. Per la naturalesa de les prestacions no és possible
entendre aquestes com una realització i aprofitament individual i funcional de les
mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria exigir una
coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució global de les
persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les
prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics
proporcionals a la finalitat requerida.
El codi CPV de l’actuació és el 45110000-1 « Trabajos de demolición de inmuebles y
movimiento de tierras.»
2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP) estan acreditats a l’expedient corresponent.

3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
El contracte a adjudicar té caràcter administratiu, i la qualificació jurídica d’aquest
contracte és la d’un contracte d’obres. El règim jurídic del present contracte es troba
constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars i pel Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, així com per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
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prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es

de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la
resta de normativa aplicable. La llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Així mateix, la realització de l’obra objecte del contracte haurà d’observar la normativa
de caràcter tècnic, fiscal, mediambiental, laboral, de seguretat social, prevenció de
riscos, responsabilitat social i d’altre ordre, inclosos convenis col·lectius del sector, que
en cada moment que li sigui d’aplicació.
4. TERMINI D’EXECUCIÓ
El contracte tindrà un termini màxim d’execució de les obres o instal·lacions de 1 mes
a comptar des de la data de formulació de l’acta de replanteig.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes a ella imputables, l’EMD podrà optar, indistintament, per la
resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats,
en la forma i condicions establertes en l’article 193 de la LCSP.
D’acord amb allò previst a l’article 193 de la LCSP la constitució en mora del
contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Administració.
5. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
La despesa derivada d’aquesta contractació, de 96.896,23 euros més IVA, es farà
efectiva amb càrrec a la partida 02.920.233.00 del vigent Pressupost 2019 de la

6. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost màxim de licitació es fixa en la quantitat de 96.896’23 euros més IVA.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentada quantitat. El
pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d’insuficiència.
7. VALOR ESTIMAT CONTRACTE
El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 116.275’47 euros més IVA als
efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP.
8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte a què es refereix l’article 62 de la LCSP és el Cap
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Corporació.

d’Urbanisme i Mobilitat de l’EMD de Valldoreix, al qual correspondrà supervisar-ne
l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament.
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 sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquesta Entitat Municipal Descentralitzada compta amb el Perfil del Contractant al qual
es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la página web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=VALLDOREIX&idCap=17950902&ambit=&
10. REVISIÓ I/O ADEQUACIÓ DE PREUS
No s’admet revisió de preus.
11. TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la data de
signatura de l’acta de recepció, de conformitat amb l’article 243.4 de la LCSP
12. RÈGIM DE PAGAMENT
El pagament del preu es realitzarà prèvia la presentació de certificacions expedides pel
contractista i conformades per l’arquitecte director de les obres i de conformitat amb la
clàusula 14 del plec de clàusules tècniques particulars. Les certificacions hauran de
ser presentades mitjançant la seu electrònica de l’EMD. El pagament es realitzarà en
els terminis establerts en l’article 198.4 de la LCSP.

compreses en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent.
13. GARANTIES
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 106 de la LCSP.
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5 per cent de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs, que es podrà instrumentar mitjançant qualsevol de les
formes previstes a l’article 108 de la LCSP.
La garantia definitiva definitiva respondrà dels conceptes relacionats a l’article 110 de
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Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats

la LCSP. Si per qualsevol motiu la garantia queda reduïda, l’adjudicatari l’haurà de
reposar o ampliar en la quantia que correspongui en el termini de quinze dies.
14. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, i no està subjecta a
regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació
mitjançant un únic criteri de valoració, en virtut d’allò establert en els articles 145, 146,
159 de la LCSP.
Queda exempta la presentació d’ofertes mitjançant eina de sobre digital d’acord amb
l'excepció que preveu la disposició addicional quinzena 3.c).
15. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris d’adjudicació a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
més avantatjosa seran els establerts en l’informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat
del projecte, següent:
15.1. Criteris de valoració automàtics:
Preu: fins a un màxim de 100 punts, la qual cosa representa un 100% del total de
puntuació a obtenir.
Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 100 punts, i a
la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i
com s’estableix en aquesta fórmula:
% de baixa del licitador respecte al preu de licitació
-------------------------------------------------------------------% de baixa mes alta respecte al preu de licitació

16. PROPOSICIONS ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Es considerarà que l’oferta no pot ser complida com a conseqüència d’ofertes
desproporcionades o anormals , de conformitat amb l’article 85 del RGLCAP i d’acord
amb els límits d’apreciació de la baixa temerària que a continuació es relacionen:
Límit d’apreciació de la baixa temerària: en relació amb el criteri objectiu del preu ofert,
es consideraran inicialment incurses en presumpció de temeritat, aquelles propostes:
1.- Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.
2.- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals
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Puntuació = 100 x

a l’altra oferta.
3.- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
per al còmput de dita mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4.- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si
entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a dita mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no
es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és
inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
Tot això , sense perjudici de la facultat de l’òrgan de contractació d’apreciar, malgrat tot
i previ els informes adequats, com a susceptibles de ser acceptades.
17. CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS
En el supòsit d’igualació de puntuacions en relació amb l’oferta econòmicament més
avantatjosa tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions
presentades per les empreses que acreditin tenir contractades a la seva plantilla
persones amb discapacitat o en situació d’exclusió social, superior allò que imposi la
normativa. Tindrà preferència el licitador que disposi del major percentatge de
treballadors fixes amb discapacitat en la plantilla.

entre elles, per sorteig, que es farà davant la Mesa de contractació, i amb assistència
dels licitadors afectats per l’empat.
18.

DOCUMENTACIÓ

A

PRESENTAR,

FORMA

I

CONTINGUT

DE

LES

PROPOSICIONS.
La documentació per prendre part en el procediment ordinari es presentarà en el
termini de 26 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació en el perfil del
contractant dels plecs de clàusules administratives i el plec de condicions tècnics
inicialment aprovats.
D’acord amb la disposició addicional quinzena de la llei de contractes del sector públic,
atès que l’òrgan de contractació encara no disposa dels equips ofimàtics especialitzats
per una licitació electrònica, la presentació de les ofertes es farà per mitjà de paper en

Codi Validació: 4H6675ZNTH34JLRWQ7C363TWQ | Verificació: http://valldoreix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 13

En cas que persisteixi després d’aplicar aquest últim criteri, es decidirà l’adjudicació,

el Registre de les oficines de la seu de l’EMD de Valldoreix, ubicada a la Rambla
Verdaguer, núm.185, de Valldoreix, de 08:00 hores a 15:00 hores, podent ésser també
enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les 14
hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent,
havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant correu electrònic, telegrama o fax a
93.589.18.23 el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer
cas, el termini esmentat per a la presentació de les sol·licituds. Transcorreguts deu
dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, la sol·licitud de
participació no serà admesa en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya indicant una adreça de correu electrònic a efectes de
notificacions (E-NOTUM), anar degudament signada pel licitador, ser original o
degudament autenticada i haurà de presentar-se en un sobre tancat.
SOBRE A (ÚNIC). DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I PROPOSTA ECONÒMICA PEL
CONTRACTE D’OBRES D’ENDERROC D’UN EDIFICI AÏLLAT AL CARRER SANT
FRANCESC NÚM. 2, CASA INTERIOR

Contindrà la documentació administrativa següent:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord el model de l’Annex I.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

b)Proposta econòmica:
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.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la contractació relativa al CONTRACTE D’OBRES D’ENDERROC D’UN EDIFICI
AÏLLAT AL CARRER SANT FRANCESC NÚM. 2, CASA INTERIOR , es compromet a portarla a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars , al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars i al Projecte d’obres, que accepta íntegrament, per
la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.
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Alternativament la declaració responsable es podrà substituir per la presentació del
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) emplenat.

(Data i signatura)."
18. CONDICIONS MÍNIMES I MEDIS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
ECONÒMICA O FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA.
La solvència econòmica i financera, i professional o tècnica mínima i els mitjans
d’acreditació són els que tot seguit s’indiquen:
Els licitadors hauran de complir les condicions següents:
a) Solvència econòmica i financera:
·Volum anual de negocis que, referida a l’any de major volum de negoci dels tres
últims anys conclosos, haurà de ser igual o superior a 145.344’34 euros.
Mitjà d’acreditació: Aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil o en el registre oficial corresponent.
b)Solvència professional o tècnica:

L’acreditació dels treballs esmentats s’ha de realitzar:
- Quan els treballs s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, que acreditin la efectiva realització de les
obres, l’import, any d’execució, i bona execució.
- Quan els treballs s’hagin realitzat en entitats del sector privat, s’entenen acreditats
amb la relació esmentada signada pel representant legal de l’empresa licitadora, que
acreditin import, any d’execució, i bona execució.

Les empreses podran estar inscrites al Registre Oficial de Licitadores i Empreses
Classificades de l’Estat (ROLECE), i podran acreditar la solvència econòmica i
financera i tècnica professional, conforme l’article 96 de la LCSP, mitjançant
certificació de la inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat, juntament
amb una fitxa resum actualitzada de les dades que consten en el Registre de
licitadors corresponent, que acrediti els requisits de solvència exigits.
Tanmateix, les empreses podran estar inscrites al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya (RELI) i podran acreditar la solvència econòmica i financera
i tècnica professional amb l’autorització a l’EMD de Valldoreix a la comprovació al
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· Relació de 3 obres similars executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per
certificats de bona execució amb un 70% del import de licitació; aquests certificats
indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van dur
normalment a bon terme.
· Declaració responsable de disposar de recursos propis per realitzar l’obra en el
termini.

RELI de que compleix amb les condicions establertes que s’exposa a la declaració
responsable del sobre A.
L’acreditació de les condicions de solvència es realitzarà a instància del secretari de
la Mesa de contractació en el moment de la proposta d’adjudicació, d’acord amb la
clàusula 20 del present Plec.
Malgrat que pel valor estimat no és obligatòria la classificació empresarial, les
empreses que estiguin classificades, poden acreditar la solvència econòmica i
financera, i tècnica i professional, mitjançant l’aportació del certificat de classificació
vigent com a

-

GRUP C: Edificacions
SUBGRUP 1: Demolicions
CATEGORIA 1: inferior o igual a 150.000 euros

19. LA MESA DE CONTRACTACIÓ
La mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes
i qualificar la documentació administrativa i declaració responsable corresponent,
actuant conforme l’article 326 de la LCSP.
La Mesa de Contractació, quedarà integrada de la manera següent:
President/a:
Sra. Susana Herrada Cortés, Vocal de l’EMD de Valldoreix, en substitució Sra. Elena
Vocals:
Sra Concepció Foraster Arespacochaga, secretària-interventora de l’EMD de
Valldoreix, en substitució el funcionari que actua en de forma accidental en absència
de la secretària-interventora.
Sr. Miquel Diez Folch, Cap d’urbanisme i Mobilitat de l’EMD de Valldoreix. En
substitució el Sr. Ricard Corominas Net, Arquitecte Tècnic de l’EMD de Valldoreix.
Sr. Marcos Perez Todolí, Enginyer de l’EMD de Valldoreix. En substitució Andrés
Perez Bustos, Inspector delineant de l’EMD de Valldoreix.
Actuarà de secretària de la Mesa la Sra. Cristina Grimaldos Matías, i en substitució
Sra. Aida Crespo.
La Mesa decidirà per majoria de vots proposar l’adjudicació del contracte a la
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Degollada Vocal de l’EMD de Valldoreix.

proposició que consideri més favorable, o proposar declarar desert la licitació. La
proposta serà elevada al President de la Junta de veïns, perquè adopti la resolució
definitiva.
21. CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de Contractació es constituirà després de la finalització del termini de
presentació de les proposicions, amb indicació expressa del dia i hora de constitució
per mitjà d’anunci en el perfil del contractant.
La Mesa procedirà a l’obertura del Sobre únic: Documentació administrativa i proposta
econòmica. Es podrà demanar informe als serveis tècnics per tal d’aplicar les fórmules
assenyalades a la clàusula 15 dels plecs administratiu.
Un cop realitzat l’acte públic d’obertura de les proposicions, la Mesa de contractació
formularà la proposta de resolució, amb subjecció als criteris d’adjudicació establerts
en el present plec de clàusules per a la valoració de les proposicions, la qual s’enviarà
electrònicament a tots els licitadors presentats.
L’acta de la Mesa de contractació serà publicada en el perfil del contractant, de
conformitat amb allò disposat a l’article 63.3 de la LCSP.

22. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Òrgan de contractació d’ofici comprovarà en el Registre Electrònic d’empreses
Licitadores (RELI) que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que el
signatari de la proposició té poder suficient per formular l’oferta i que no està incurs en
perjudici del previst per la normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats
membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu . Tanmateix el Secretari de la Mesa de Contractació sol·licitarà a
l’empresa proposada per la Mesa la presentació, en el termini de deu dies, de la
següent documentació:
-

Haver constituït la garantia definitiva

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor del
següent candidat en puntuació, atorgant-li el termini corresponent per aportar la
documentació requerida si s’escau.
L’adjudicació es realitzarà per Decret de Presidència de l’EMD de Valldoreix, dins del
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cap prohibició per contractar, de conformitat amb l’article 140.1 de la LCSP, sens

termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
23. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
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.
24. MODIFICACIÓ DE CONTRACTE
Es preveu una modificació del contracte de fins un màxim del 20% del preu
d’adjudicació IVA exclòs per incorporació d’unitats noves previstes inicialment en el
projecte. No es podran establir nous preus unitaris no previstos en el contracte. No es
podrà alterar la naturalesa global del contracte.
25. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules del mateix i el projecte aprovat i
d’acord amb les instruccions que, per a la seva interpretació, comuniqui per escrit al
contractista l’EMD de Valldoreix.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració o que els danys siguin com a conseqüència dels vicis del
projecte aprovat per l’Administració.
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia,
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sens perjudici dels supòsits de
força major i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres.
26. PENALITATS EN CAS DE DEMORA O EXECUCIÓ FORÇOSA
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes es podrà
acordar les penalitats següents:
Demora respecte el compliment del termini total: penalitat diària en proporció de 0’60
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conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el

euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclós.
Cada vegada que la penalitat de demora aconsegueixi un múltiple de 5% del preu del
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del
contracte o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançat el
procediment establert a l’article 194 i 195 de la LCSP.
27. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
27.1 Cessió
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació, quan es
compleixin els requisits assenyalats a l’article 214 de LCSP, i de la cessió no resulti
una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte
27.2 Subcontractació
L’adjudicatari solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte,
mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació, i de conformitat amb els
requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP.

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes a l’article 211 i
concordants de la LCSP, les següents: el fet d’incórrer el contractista en qualsevol de
les causes de prohibició per contractar amb l’Administració Pública estipulades a
l’article 71 de la LCSP.
29. CONFIDENCIALITAT DE LES DADES DEL CONTRACTE
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò establert a la llei orgànica
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de
desenvolupament, en relació a les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte; i a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i
del Consell, de 27 d'abril de 2016)
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28. CAUSES DE RESOLUCIÓ

Valldoreix,
EL PRESIDENT
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
La Secretaria Interventora informa favorablement aquest plec de clàusules
administratives particulars que regirà el present contracte.
Valldoreix,
La Secretària Interventora
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE ÚNIC
En/Na ...................................... 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 les obres d’enderroc d’un edifici aïllat al carrer Sant Francesc núm 2, casa interior, i
DECLARA RESPONSABLEMENT:
Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i no es
troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en
l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consta no han experimentat cap
variació (marcar la que correspongui)
SI
NO
- En cas afirmatiu, que autoritza a l’EMD de Valldoreix a la comprovació al RELI de que
compleix amb les condicions establertes.
- En cas negatiu, que aportarà la documentació acreditativa conforme es troba al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social;
Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient i poders vigents, en la
representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de
documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals.
Que en el cas de ser una empresa estrangera, sotmetiment al fur espanyol per tots els
aspectes derivats d’aquesta contractació, amb renúncia expressa al fur propi. (SI S’ESCAU)
El compromís, en el seu cas, de constituir-me formalment en UTE en cas de resultar
adjudicatària del contracte. (SI S’ESCAU)
A ............ en data .... de ..................de .....
El representant,
Signatura
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Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions de l’expedient
de contractació de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM i que l’adreça de correu
electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau,
els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció
normal o anormal del contracte és (......................)

