Expedient núm.: CO-CPO-2021-02
Plec de Clàusules Administratives Particulars

AJUNTAMENT
DE
BASSELLA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Contractació d’obres per procediment obert simplificat abreujat previst a l’art.159.6 LCSP
Núm. Exp.: CO-CPO-2021-02
Objecte: «Millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable de Bassella»

I. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
Clàusula 1. Definició de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’establiment de les condicions que regiran l’adjudicació, per part
de l’Ajuntament de Bassella, del contracte de l’obra consistent en «Millora de l’eficiència de
la xarxa d’aigua potable de Bassella», que es defineixen en aquest Plec, i segons les
característiques tècniques i el pressupost detallats en les bases tècniques redactades per
l’Arquitecte Sr. Joan Carol Gilibert aprovades per acord del Ple de l’Ajuntament de
Bassella, en data 10 de febrer de 2021.
El Codi CPV que correspon és 45252126-7 (Treballs de construcció de plantes de
tractament d’aigua potable).
Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte
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.
Clàusula 3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 64.539,34 € +
13.553,26 € desglossat en els conceptes següents:
Pressupost base de
licitació
65.354,83 €

IVA
13.724,51 €

Total licitació
79.079,34 €

Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 65.354,83 € pressupost base de licitació de la
contractació.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
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admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 i concordants de la LCSP.
Clàusula 4. Existència de crèdit
❑

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 161/63301 del vigent pressupost de l’Ajuntament de Bassella.

Clàusula 5. Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
❑ El contracte tindrà una durada de DOS (2) mesos a comptar des de la formalització
del contracte, o des de l’acceptació de l’adjudicació (d’acord amb el model que
consta a l’Annex 3)
Quant a la pròrroga:
❑ El contracte no serà prorrogable.
Clàusula 6. Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de
la LCSP, és de 65.354,83 €.
Clàusula 7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària no està subjecta a regulació
harmonitzada es durà a terme mitjançant Procediment obert simplificat abreujat i
adjudicació amb pluralitat de criteris d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els
articles 145, 146, 156 a 158, 159, i concordants de la LCSP.
Clàusula 8. Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així
com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de
contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=b
assella&reqCode=viewDetail&idCap=2094537
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Clàusula 9. Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina de licitació electrònica anomenada Sobre Digital, integrada amb la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, que permet
la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, garantint la confidencialitat del
seu contingut fins el moment de l'obertura.
Aquesta eina la trobareu disponible accedint a l’anunci d’aquesta licitació al perfil de
contractant de l’Ajuntament:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=b
assella&reqCode=viewDetail&idCap=2094537
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, signada electrònicament.
Al ser un procediment simplificat abreujat on els criteris d’adjudicació són 100% automàtics
es presentarà un SOBRE ÚNIC que contindrà.
o Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex al
PCAP en l’annex 1.
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.

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, 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 1.18) del
present Plec.
o Model de proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica, previst a l’annex 2.

Cada licitador podrà presentar una única proposició. El licitador no podrà subscriure
cap proposta en agrupació temporal amb altres empreses, si ho ha fet
individualment, o figurar en més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquest principi
suposarà la desestimació de totes les ofertes que un mateix hagi presentat.
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Clàusula 10. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents:
■ Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:


Mitjans: Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per
riscos professionals per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en
la invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte o, si no, a
l'establert per reglament.
Import mínim: 79.079,34 €
Acreditació documental: Certificació bancària o declaració del empresari indicant el
volum de negocis global de l’empresa.

b) Solvència professional o tècnica:



Mitjans: Una relació dels obres principals efectuats de la mateixa naturalesa o
similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim,
els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o
privat.
Valors o requisits mínims:
Els obres principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims
anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. L’import
anual acumulat dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per
cent de l’anualitat mitjana del contracte.

Acreditació documental:
L’acreditació de la solvència tècnica o professional s'efectuarà mitjançant la relació dels
principals obres efectuats en els tres últims anys, d'igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l'objecte del contracte.
Segons preveu l’art. 159 LCSP tots els licitadors que es presentin a les licitacions
realitzades a través d’aquest procediment simplificat, hauran d’estar inscrits en el Registre
Oficial de licitadors i Empreses classificades del sector públic (ROLECE) o, al Registre
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oficial d’empreses Licitadores de la Generalitat (RELI) a la data final de presentació
d’ofertes sempre que no es vegi limitada la concurrència.
La inscripció en aquests registres acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari pel que
fa als requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional establertes en el
present plec.
Segons el previst en l’art. 159.6 LCSP, en els contractes de obres amb un valor estimat
inferior a 80.000 €, els licitadors o candidats estaran exempts dels requisits
d’acreditació de la solvència econòmica i financera i d’acreditació de la solvència tècnica i
professional.
Clàusula 11. Criteris d'adjudicació
Al tractar-se d’un procediment simplificat de valor inferior a 80.000 €, els criteris
d’adjudicació seran automàtics.
Els criteris quantificables automàticament que serviran de base per a l’adjudicació són els
següents:
1) Oferta econòmica: Sense puntuació.
El contractista haurà de presentar necessàriament l’import net pel que es compromet a
l’execució de les obres previstes a les Bases Tècniques de l’administració, és a dir sense
incloure les millores addicionals que pugui oferir.
La baixa màxima admissible serà del 0% sobre pressupost d’execució material base de
65.354,83 €, és a dir l’oferta econòmica serà al tipus.
Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior al de
licitació.

2) Millores objectives en l’execució de l’obra sense cost addicional - fins a 100
punts:
 MILLORA NÚM. 1: La millora consisteix en el desmuntatge de l'equipament de
telecontrol instalꞏlat en el dipòsit de cal pany i el trasllat i muntatge del mateix al
dipòsit de Serinyana. Inclou ma d’obra i tot el material les peces necessàries per a
colꞏlocar-lo a la nova ubicació. Inclou dietes i desplaçaments.
Valoració econòmica en 831,00 € (IVA exclòs). Fins a 7 punts (valoració: 7
punts si s’ofereix i 0 punts si no s’ofereix).
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 MILLORA NÚM. 2: La millora consisteix en la modificació de l’entrada d’aigua al
dipòsit de cal Pany per tal de canviar la entrada actual inferior per una de nova per
la part superior.
Inclou subministrament de material, treballs per la fabricació de conducció d'entrada
d'aigua a dipòsit. Inclou ma d'obra, cargolaria, juntes, porta brida de PE DN80,
maniguet electrosoldable D.90, colze de P.E electrofusió D.90, tub de P.E D.90,
abraçadores reforçades galvanitzades D.90, boia d'entrada d'aigua a dipòsit d'inox
DN80. Inclou dietes, desplaçaments, petit material i proves de funcionament.
També inclou l’obra de paleta consistents en fer el passa-mur del dipòsit per
l'entrada d'aigua amb maquina perforadora amb la corona corresponent D.110,
formigó especial higroexpansió, amb ma d’obra, dietes, desplaçaments.
Valoració econòmica en 2.493,54 € (IVA exclòs). Fins a 22 punts (valoració: 22
punts si s’ofereix i 0 punts si no s’ofereix).
 MILLORA NÚM. 3: La millora contempla la colꞏlocació d’un d’hidrant d’incendis a
l’entrada del camí dipòsit de Cal Pany, distancia estimada 170 metres.

Contempla els treballs de fer la rasa per al soterrament del tub de conducció de
l’aigua amb una amplada de 40cm. i una fondària de 60 cm. , llit amb sorra i
subministri i colꞏlocació de canona de polietilè PE100 D.110 posterior rebliment amb
sorra i damunt terres de la pròpia excavació.
Subministrament d’Hidrant Tifon Plus recte 4 "DN100, racor i tapa UNE de columna
seca, marcatge CE segons UNE-EN-14384, connexió a la xarxa recta DN100 (4"),
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amb profunditat P = 340mm, amb 2 sortides inclinades 15º, laterals de pas 70mm (2
"1/2) amb ràcord bomber, tots dos segons UNE23400, amb tapes UNE 23400 en
alumini en les tres boques. Inclou fanal de protecció hidrant Tifó, Tifon Plus i
supertifó.
Treballs de soldadura de tub de P.E des de dipòsit a hidrant i colꞏlocació d’hidrant .
Inclou ma d'obra, desplaçament, dietes i proves de funcionament
Valoració econòmica en 6.133,65 € (IVA exclòs). Fins a 53 punts (valoració: 53
punts si s’ofereix i 0 punts si no s’ofereix).
 MILLORA NÚM. 4: La millora consisteix en els treballs i material necessaris per
interposar un comptador a la xarxa d’entrada del dipòsit d’Altès. El comptador ha
d’esser un equip Elster WOLTMANN telecontrolat DN40, 2”.
Valoració econòmica en 639,32 € (IVA exclòs). Fins a 6 punts (valoració: 6
punts si s’ofereix i 0 punts si no s’ofereix).
 MILLORA NÚM. 5: La millora consisteix en els treballs i material necessaris per
interposar un comptador a la xarxa d’entrada del dipòsit de Tapioles. El comptador
ha d’esser un equip Elster WOLTMANN H40001 telecontrolat DN50, 2”.
Valoració econòmica en 1.381,55 € (IVA exclòs). Fins a 12 punts (valoració: 12
punts si s’ofereix i 0 punts si no s’ofereix).
Clàusula 12. Criteris de desempat
❑

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores s’estarà a allò previst per l’article 147.2 LCSP.

Clàusula 13. Termini per a l’adjudicació
❑

Al licitador que hagi presentat la millor oferta per ser adjudicatari del contracte se li
requerirà perquè en termini de set dies hàbils presenti la documentació justificativa
de:
 El certificat d’inscripció al RELI,
 El certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’AEAT i certificat
d’estar al corrent amb la seguretat social.

❑

L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada
com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
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documentació justificativa.
❑

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil del contractant.

Clàusula 14. Variants
❑

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

Clàusula 15. Garantia provisional
❑

No
procedeix
la
constitució
de
tractar-se
d’un procediment obert simplificat.

garantia

provisional,

en

Clàusula 16. Garantia definitiva
❑

Estaran exempts d’aportar aquesta garantia al ser un contracte d’obres amb valor
estimat inferior a 80.000 €.

Clàusula 17. Presentació de documentació i adjudicació
De conformitat amb el que es disposa en l'article 159.4.4º de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, es requerirà al licitador que ha presentat la millor oferta perquè, en
termini de set (7) dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació, presenti la
documentació justificativa de:
• El certificat d’inscripció al RELI,
• El certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’AEAT i certificat d’estar
al corrent amb la seguretat social.
L’adjudicació del contracte, favor del licitador proposat com a adjudicatari, s’efectuarà dins
del 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cas que no es pugui procedir a l’adjudicació del contracte per manca de qualsevol
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documentació, s’efectuarà proposta d’adjudicació en favor del següent candidat en
puntuació, atorgant-li el corresponent termini per aportar la documentació.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat.
La resolució d’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats i licitadors, i es
publicarà al perfil de contractant en el termini de 15 dies, amb el contingut establert en l’art.
151 de la LCSP. En la notificació s’indicarà el termini en que ha de procedir-se a la
formalització del contracte.
En compliment del previst a la Disposició Addicional (DA) 15a de la LCSP, les notificacions
i comunicacions derivades del procediment d’adjudicació es durà a terme per mitjans
exclusivament electrònics, sens perjudici del que disposa la DA 15.2 pel que fa a les
comunicacions orals.

Clàusula 18. Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. En cap
cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules que
impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.
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.
Al ser un contracte amb valor estimat inferior a 80.000 € la formalització del contracte
es podrà efectuar mitjançant la firma de l’acceptació de la resolució d’adjudicació pel
contractista (segons model que figura en l’annex 3).
No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la prèvia formalització, o bé sense
la firma de l’acceptació de la resolució d’adjudicació pel contractista.
La formalització del contracte es publicarà al perfil de contractant, juntament amb el
contracte, en un termini no superior a 15 dies a comptar des del perfeccionament del
contracte. Podran no publicar-se determinades dades del contracte en els termes previstos
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en l’art. 154.7 de la LCSP .
II. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
Clàusula 19. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista estarà obligat a instalꞏlar en un lloc visible, pel seu compte, un
cartell anunciador de les obres, d’acord amb el model del Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya (PUOSC).
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Bassella, als principis ètics i a les regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat,
d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
✓ Facilitar a l’Ajuntament de Bassella la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
✓ Comunicar a l’Ajuntament de Bassella 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.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment
de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva
imparcialitat i independència en el context de dit procediment de licitació.
✓ 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 colꞏlusòria.
✓ 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 20. Condicions especials d’execució
Els òrgans de contractació podran establir condicions especials en relació amb l’execució
del contracte, sempre que estiguin vinculades al seu objecte, en el sentit de l’article 145
LCSP 2017, no siguin directa o indirectament discriminadores i siguin compatibles amb el
dret de la Unió Europea. En tot cas, serà obligatori l’establiment al plec de clàusules
administratives particulars d’almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les
establertes a l’article 202.2 LCSP 2017.
En compliment de l’esmentat precepte, s’estableixen les següents condicions especials
d’execució d’aquest contracte:
Tipus especial La promoció del reciclat de productes i l’ús d’envasos reutilitzables

Descripció

És una condició especial d’execució de caràcter mediambiental, segons previsió
establerta a l’article 202.2 de la LCSP: Recuperació a càrrec del contractista del
material envasat i dels productes emprats, subministrament de béns en recipients
reutilitzables o el reciclat dels residus que es generin durant l’execució del contracte.

Clàusula 21. Modificació del contracte
❑

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable.
Clàusula 22. Règim de pagament
El contractista presentarà una única factura amb el desglossament detallat de cadascun
dels apartats dels productes indicats al plec de clàusules.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Bassella, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de
cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures (e-FACT) de l’Ajuntament de
Bassella, depenent de la Secretaria intervenció, que és l'òrgan que té les competències en
matèria de comptabilitat.
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Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
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.
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant els següents codis DIR3:
▪
Oficina comptable: L01250447
▪
Òrgan gestor: L01250447
▪
Unitat tramitadora: L01250447
Clàusula 23. Revisió de preus
❑

No s’admet la revisió de preus.

Clàusula 24. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants
de la LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
L’incompliment de les condicions especials d’execució.
L’incompliment de les obligacions principals del contracte

Clàusula 25. Penalitats
Cas que l’Ajuntament de Bassella opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents:
a) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:
Una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte,
IVA exclòs.

❑

b) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran:
❑

Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de
les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran penalitats de
fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals
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al grau d’incompliment, en els termes següents:
Incompliment de la garantia dels productes

5%

Incompliment en les característiques dels productes

5%

Compliment defectuós en el muntatge dels productes que així ho5%
requereixin.
Incompliment de qualsevol de les causes d’execució

10%

L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la
factura/ les factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.
Clàusula 26. Termini de garantia del contracte
❑

Es fixa un termini de garantia d’un (1) any a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada.

Clàusula 27. Cessió
❑ Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts
en l’article 214 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.
Clàusula 28. Subcontractació
❑

L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat
amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció
de subscriure els subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es
pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o
representants legals del subcontractista, i haurà de justificar suficientment l’aptitud
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa
i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de
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contractar.
En fase d’execució del contracte, si l’empresa contractista pretén modificar les
empreses subcontractades, l’òrgan de contractació ha d’autoritzar la modificació de
les empreses subcontractistes identificades en la licitació. Aquesta autorització no
s’atorgarà si no es compleixen les mateixes condicions de solvència que s’hagin ofert
en la fase de licitació.
❑

De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP, es preveu
la possibilitat de que l’òrgan de contractació realitzi pagaments directes als
subcontractistes quan s’incompleixin els terminis de pagament establerts a l’article
216 de la LCSP.
Els pagaments efectuats per part de l’òrgan de contractació s’entendran realitzats per
part del contractista principal. En cap cas serà imputable a l’Ajuntament de Bassella
la demora en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista
principal a la factura presentada pel subcontractista.

❑

El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin en
supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats
per la legislació vigent.
Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres
en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per
les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte per l’Estat
espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals,
l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en
donarà publicitat en el Perfil de Contractant) i presentar-li la documentació descriptiva
dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les
empreses subcontractistes.

Clàusula 29. Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
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No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga. En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que
la documentació facilitada no té caràcter confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, 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 referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, 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 30. Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, 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, 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 legal
aplicable.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que
es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Clàusula 31. Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en
el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que
s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
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Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al
Perfil de Contractant.
Clàusula 32. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals,
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes,
fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
Clàusula 33. Recepció i termini de garantia
El contractista amb una antelació de cinc dies hàbils comunicarà per escrit a la direcció de
l'obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l'efecte de que pugui
realitzar la seva recepció.
A la recepció de les obres a la seva terminació concorrerà un facultatiu designat per
l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres,
l'òrgan interventor municipal i el contractista, assistit, si ho desitja, del seu facultatiu. Del
resultat de la recepció s'aixecarà un Acta que subscriuran tots els assistents.
Rebudes les obres es procedirà al seu mesurament general amb assistència del
contractista, formulant-se pel director de l'obra, en el termini d'un mes des de la recepció, el
mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. Sobre la base del
resultat del mesurament general el director de l'obra redactarà la corresponent relació
valorada.
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació
haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al
contractista a compte de la liquidació del contracte.
Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el
funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les
donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de
garantia que serà d’UN (1) any.
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Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests.
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat
de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota
responsabilitat, exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la LCSP per vicis ocults,
procedint-se a la devolució o cancelꞏlació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si
escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de
seixanta dies. En el cas de què l'informe no fos favorable i els defectes observats
s'haguessin de deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini
de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista
per a la deguda reparació del construït, concedint-li un termini per a això durant el qual
continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat
alguna per ampliació del termini de garantia.
Clàusula 34. Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62
LCSP, a l’arquitecte Joan Carol Gilibert.
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir
en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
Clàusula 35. Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa
de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
També s’ajustarà l’execució d’aquest contracte a les noves previsions i obligacions legals
establertes pel nou Reglament UE/679/2016.
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Clàusula 36. Prerrogatives de l’Administració i Jurisdicció
L’Òrgan de Contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment podrà modificar els
contractes celebrats i acordar la seva resolució, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes assenyalats a la LCSP i al RGLCAP.
Els acords que dicti l’Òrgan de Contractació, previ informe de tècnic i jurídic competent, en
l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució, seran
immediatament executius.
Les qüestions litigioses sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels
contractes administratius, seran resoltes per l’Òrgan de Contractació. Els seus acords
posaran fi a la via administrativa, i contra aquests es podrà interposar potestativament el
recurs de reposició o recurs contenciós administratiu.

DILIGÈNCIA DE LA SECRETARIA INTERVENCIÓ
Per fer constar que aquest plec de clàusules administratives que regeix l’adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, del contracte d’obres consistent en
«Millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable de Bassella» de l’Ajuntament de Bassella, ha
estat aprovat, per Decret de l’Alcaldia núm. 53/2021, de data 27 de març de 2021.
Bassella, a data de signatura electrònica.
Maria Teresa Solsona Vila
Secretària interventora
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ANNEX 1: Model de DECLARACIÓ RESPONSABLE
«Millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable de Bassella»
CO-CPO-2021-02
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi/en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., CIF núm. .............., domiciliada
a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de
correu electrònic................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la
contractació relativa a «Millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua potable de Bassella», COCPO-2021-02, i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa
Microempresa

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Característiques

arcar
creu
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual o
balanç general anual no
superior als 2 milions d’euros.

amb

una

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
65 a 97 de la LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
-

☐ Que està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada. La data d’informació registral és ../../....; i el número d’inscripció registral és:
............................
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- ☐ Que està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado (ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada. La data d’informació registral és ../../....; i el número d’inscripció registral és:
.............................
- ☐ Que no està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica
i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i
que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials
descrits a la dita clàusula.
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
l’execució del contracte.
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes
les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.
- 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.
- 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 té intenció de subcontractar alguna part de l’obra.
- 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
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previstes en la legislació vigent.
☐ SÍ
☐ NO
☐ NO obligat per normativa
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
☐ SÍ
☐ NO
☐ NO obligat per normativa
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
☐ SÍ
☐ NO
-

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)
☐ NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
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- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
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 Bassella per tal de fer la modificació
corresponent.
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 Bassella 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 1.18) del PCAP.
I, perquè consti i faci els efectes oportuns, signo aquesta declaració, i dic que estic en
disposició d’acreditar-ho documentalment en cas que sigui proposat com a adjudicatari del
contracte, o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.
___________, ___ de ________ de 202__

(Signatura electrònica)"
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ANNEX 2
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I MILLORES QUE S’ASSUMEIXEN
« Qui sotasigna el/la senyor/a ........................................................................ , amb DNI/NIE núm.
............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica
...................................................................., amb NIF/CIF ........................................, amb l’adreça de
correu electrònic següent per rebre les comunicacions electròniques (...................@
..........................), assabentat de l'expedient per a la contractació de l’obra «Millora de l’eficiència de
la xarxa d’aigua potable de Bassella», núm. expedient. CO-CPO-2021-02, per procediment obert
simplificat abreujat, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix
de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a
terme l'objecte del contracte per la quantitat, i amb les millores que es detallen a continuació:
1. OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
CONCEPTE

PRESSUPOST
OFERTAT
(IVA exclòs) €

IMPORT
CORRESPONENT
A
L’IVA DE L’OFERTA €

PRESSUPOST DE
LICITACIÓ
(IVA
INCLÒS) €

«Millora de l’eficiència
de la xarxa d’aigua
potable de Bassella»
CO-CPO-2021-02
*(l’import s’ha d’expressar en lletres i xifres).

2. MILLORES QUE S’ASSUMEIXEN:
 Millora 1: La millora consisteix en el desmuntatge de l'equipament de telecontrol instalꞏlat en el
dipòsit de cal pany i el trasllat i muntatge del mateix al dipòsit de Serinyana. Inclou ma d’obra i
tot el material les peces necessàries per a colꞏlocar-lo a la nova ubicació. Inclou dietes i
desplaçaments.
Valoració econòmica en 831,00 € (IVA exclòs). Fins
s’ofereix i 0 punts si no s’ofereix).

a

7 punts (valoració: 7 punts si

☐ Si s’ofereix
☐ No s’ofereix
 Millora 2: La millora consisteix en la modificació de l’entrada d’aigua al dipòsit de cal Pany per
tal de canviar la entrada actual inferior per una de nova per la part superior.
Inclou subministrament de material, treballs per la fabricació de conducció d'entrada d'aigua a
dipòsit. Inclou ma d'obra, cargolaria, juntes, porta brida de PE DN80, maniguet electrosoldable
D.90, colze de P.E electrofusió D.90, tub de P.E D.90, abraçadores reforçades galvanitzades
D.90, boia d'entrada d'aigua a dipòsit d'inox DN80. Inclou dietes, desplaçaments, petit material
i proves de funcionament.

23/26

Expedient núm.: CO-CPO-2021-02
Plec de Clàusules Administratives Particulars

AJUNTAMENT
DE
BASSELLA

També inclou l’obra de paleta consistents en fer el passa-mur del dipòsit per l'entrada d'aigua
amb maquina perforadora amb la corona corresponent D.110, formigó especial
higroexpansió, amb ma d’obra, dietes, desplaçaments.
Valoració econòmica en 2.493,54 € (IVA exclòs). Fins a 22 punts (valoració: 22 punts si
s’ofereix i 0 punts si no s’ofereix).
☐ Si s’ofereix
☐ No s’ofereix
 Millora 3: La millora contempla la colꞏlocació d’un d’hidrant d’incendis a l’entrada del camí
dipòsit de Cal Pany, distancia estimada 170 metres.
Contempla els treballs de fer la rasa per al soterrament del tub de conducció de l’aigua amb
una amplada de 40cm. i una fondària de 60 cm. , llit amb sorra i subministri i colꞏlocació de
canona de polietilè PE100 D.110 posterior rebliment amb sorra i damunt terres de la pròpia
excavació.
Subministrament d’Hidrant Tifon Plus recte 4 "DN100, racor i tapa UNE de columna seca,
marcatge CE segons UNE-EN-14384, connexió a la xarxa recta DN100 (4"), amb profunditat P
= 340mm, amb 2 sortides inclinades 15º, laterals de pas 70mm (2 "1/2) amb ràcord bomber,
tots dos segons UNE23400, amb tapes UNE 23400 en alumini en les tres boques. Inclou fanal
de protecció hidrant Tifó, Tifon Plus i supertifó.
Treballs de soldadura de tub de P.E des de dipòsit a hidrant i colꞏlocació d’hidrant . Inclou ma
d'obra, desplaçament, dietes i proves de funcionament
Valoració econòmica en 6.133,65 € (IVA exclòs). Fins a 53 punts (valoració: 53 punts si
s’ofereix i 0 punts si no s’ofereix).
☐ Si s’ofereix
☐ No s’ofereix
 Millora 4: La millora consisteix en els treballs i material necessaris per interposar un comptador
a la xarxa d’entrada del dipòsit d’Altès. El comptador ha d’esser un equip Elster WOLTMANN
telecontrolat DN40, 2”.
Valoració econòmica en 639,32 € (IVA exclòs). Fins
s’ofereix i 0 punts si no s’ofereix).

a

6 punts (valoració: 6 punts si

☐ Si s’ofereix
☐ No s’ofereix
 Millora 5: La millora consisteix en els treballs i material necessaris per interposar un comptador
a la xarxa d’entrada del dipòsit de Tapioles. El comptador ha d’esser un equip Elster
WOLTMANN H40001 telecontrolat DN50, 2”.
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Valoració econòmica en 1.381,55 € (IVA exclòs). Fins a 12 punts (valoració: 12 punts si
s’ofereix i 0 punts si no s’ofereix).
☐ Si s’ofereix
☐ No s’ofereix
*(el licitador haurà d’indicar la millora que assumeix, si no s’indica, s’entendrà que no
n’assumeix cap).
(Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior al de
licitació).

(Signatura electrònica del candidat)»
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ANNEX 3 (MODEL ACCEPTACIÓ ADJUDICACIÓ)
ASSUMPTE: ACCEPTACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

En/Na ..................................... amb DNI núm. .......................... que actuo en nom propi (o en
representació de) .............................. amb CIF .......................
EXPOSO:
Que he rebut la notificació de la resolució de l’Alcaldia/de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Bassella
de data ................ en virtut de la que s’adjudica el contracte ...........................................
I mitjançant la present, manifesto L’ACCEPTACIÓ a l’adjudicació.

SIGNATURA
.................... a .................. de .......... 202..
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