PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL CONTRACTE D’OBRES
D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA GRADERIA SUD D’UN BAR I MAGATZEM AL CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL DEL SECTOR PP−06 "ELS AMETLLERS" , MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
I. CONTINGUT DEL CONTRACTE
1. OBJECTE DEL CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ.
L’objecte del contracte és la construcció d’un bar a la cota de grades i, a la vegada, poder ubicar
un local de magatzematge a la cota del terreny de joc, que faciliti les tasques de moviment del
material esportiu del mateix.
D’acord amb el Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV), aprovat per el Reglament (CE)
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, modificat pel Reglament (CE) 213/2008, aquest
projecte queda recollit sota el vocabulari: El codi CPV del contracte és: 45212400-0 (edificis
d’allotjament i de restauració), 45212423-7 (treballs de construcció de cafeteries) i 45213000-3
(treballs de construcció de locals comercials, magatzems i edificis industrials, edificis relacionats
amb el transport)
- Aquest plec de clàusules.
- El Projecte bàsic i executiu i estudi de seguretat i salut Fase II «d’ampliació i reforma de la
graderia sud d’un bar i magatzem» del camp de futbol del terme municipal de Sant Andreu de
Llavaneres, en format PDF, i el document del pressupost en format TCQ, el qual s’equipara al
Plec de prescripcions tècniques reguladores per a la contractació, atès que recull les
prescripcions tècniques del contracte
A partir de la data de publicació de l'anunci de la licitació es tindrà accés lliure, directe, complet i
gratuït a aquest plec i a la documentació que regeix la licitació a la Plataforma de Contractació
Pública, en l’espai de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
L’execució de l’objecte del contracte ha d’adequar-se a les condicions que figuren en el contracte,
en aquest plec i en el projecte d’obres.
Les necessitats administratives a satisfer i els factors de tot ordre que intervenen en el present
contracte estan acreditats a l’expedient corresponent.
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és farà
mitjançant procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), de conformitat amb els requisits
que s’hi estableixen.
2. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
1. El termini d’execució de les tasques tindrà una durada des de l’endemà de la signatura del
corresponent contracte administratiu fins a la finalització de l’obra és de VUIT (8) MESOS.
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L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des
de la formalització del contracte.
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, són exigibles
2. El contracte es podrà prorrogar per un termini de quatre (4) mesos. En aquest cas, la pròrroga
s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la
preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte.
La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
3. 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 LCSP estan
acreditats a la documentació que forma part de l’expedient.
4. FINANÇAMENT
S’han complert els tràmits reglamentaris per tal d’assegurar l’existència de crèdit suficient i
adequat per al pagament de l’objecte d’aquest contracte.
La despesa s’aplicarà a l'aplicació pressupostària número 342 622 23 que té un crèdit suficient.

5. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
D’acord amb l’article 13 de la LCSP, el contracte és d’obres, i es subjecta a aquest Plec, al
Projecte d’obres i a la documentació complementària i annexa i les regulacions de la LCSP i la
normativa de desenvolupament.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest Plec de
Clàusules Particulars, el Projecte d’obres i la documentació complementaria annexa.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
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f) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
g) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Supletòriament, per la resta de normes de dret administratiu, i en el seu defecte, per les normes
de dret privat.
La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que, d’escaure’s
durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, es durà a terme mitjançant el procediment
obert simplificat, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant
exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d’acord amb el que preveu
l’article 159 de la LCSP.
7. TIPUS DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.
El tipus de licitació s’estableix en 265.252,55 euros (dos-cents seixanta-cinc mil dos-cents
cinquanta-dos euros amb cinquanta-cinc cèntims). El cost de l’IVA aplicable (21%) és de
55.703,04 euros (cinquanta-cinc mil set-cents tres euros amb quatre cèntims).
El total del preu, IVA inclòs, és de 320.955,59 € (tres-cents vint mil nou-cents cinquanta-cinc
euros amb cinquanta-nou cèntims)
Considerant el pressupost base de licitació, les possibles modificacions o pròrrogues en el
contracte, el valor estimat del contracte (VEC) sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, és
de 318.303,06 euros (tres-cents divuit mil tres-cents tres euros amb sis cèntims).
El mètode de càlcul per determinar els imports del VEC és el següent:
Concepte
Pressupost base de licitació (PEC)
Pròrrogues
Modificació del contracte (20%)
Valor estimat del contracte

Base imposable
265.252,55 €
0,00 €
53.050,51 €
318.303,06 €
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8. PERFIL DEL CONTRACTANT, PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ I MITJANS DE
COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS
1. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o
sonors dels principals elements de la comunicació.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la present
contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament
compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web següent:
www.ajllavaneres.cat. i per la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya.
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per mitjans
electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en el perfil del contractant.
2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les
adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte
en el ANNEX 1 – DECLARACIÓ RESPONSABLE
Un cop rebuts el correu electrònic i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS,
indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres, s’hi haurà d’accedir mitjançant certificat digital de la persona
jurídica o altre mitjà d’identificació electrònica.
3. Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant
de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
9. FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ DE PREUS.
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions
que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han
d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin.
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El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en
l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix 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, les factures s’han de
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat
de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques.
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat
pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà de fer constar
en les factures corresponents, són les següents:
CODI DIR: L 01081976
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l’article 200 de la LCSP.
El preu del contracte no serà susceptible de revisió ni actualització (art. 103.2 LCSP).
10. GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA
D’acord amb allò que preveu l’art. 159.4 b) LCSP no es preveu l’obligació de prestació de garantia
provisional per concórrer a la present licitació.
La garantia definitiva serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, del
contracte. No obstant, d’acord amb l’article 107.2 de la LCSP, en cas que l’oferta de l’empresa
adjudicatària hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat, aquesta haurà de presentar
garantia complementària de fins un 5% del preu, és a dir, una garantia corresponent al 10% de
l’import d’adjudicació, IVA exclòs, del contracte.
La garantia s’haurà de prestar en alguna de les formes que estableix l’article 108.1 LCSP.
Quan a conseqüència de la possible modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la
deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el
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termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de
modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a
una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a
la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en
el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits
esmentats en l’apartat anterior, l’Administració pot resoldre el contracte
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de
garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la LCSP i transcorregut un
any des de la data de terminació del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació
haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a
la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el
citat article 110.
11.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
L’òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l’expedient, de conformitat amb la
Disposició Addicional Segona de la LCSP és l’Alcaldia, òrgan que va delegar la seva competència
a favor de la Junta de Govern Local per decret 434/19 de data 17 de juny, sense perjudici de la
seva avocació per a casos puntuals.
12. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
1. L’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista, de conformitat amb l’article
197 de la LCSP.
2. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició
de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per
causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més
curt.
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per
part de l’Administració.
3. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials
d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la imposició de les
penalitats establertes en aquest Plec, que seran proporcionals a la seva gravetat, i de quanties no
superiors al 10 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, ni superiors en total al 50 per 100 del
preu del contracte.
4. El contracte s’executarà de conformitat amb les clàusules contingudes en el present plec i, en el
seu cas, al projecte d’obres, sota la direcció, inspecció i control de l’Administració, qui exercirà
aquestes facultats tant per escrit com verbalment, a través del personal responsable que nomeni a
tal efecte.
Quan, per actes o omissions imputables al contractista o a persones que en depenguin, es
comprometi la bona marxa del contracte, l’Administració podrà exigir l’adopció de les mesures que
estimi necessàries per aconseguir o restablir el bon ordre en l’execució del mateix.
13. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
1. El contractista té les obligacions contingudes en aquest Plec així com les previstes en el
Projecte d’obres.
Als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) de la LCSP, el contractista està obligat al
compliment de les disposicions legals vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i salut en el treball, igualtat i no discriminació, d’integració social de les persones amb
discapacitat i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu càrrec
d’empresari, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació
laboral o d’altre tipus existent entre aquell i els treballadors, i també la normativa tributària pel que
fa a operacions financeres en paradisos fiscals quedant l’Administració exonerada de
responsabilitat per aquests incompliments.
2. D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució:
a. El pagament del preu a les empreses subcontractades
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del
preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu
establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació
pagui directament a l'empresa subcontractista.
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència a
l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si
no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament directament a
l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb efectes
deslliuradors.
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b. L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
D'acord amb la previsió de la clàusula 20, l'empresa contractista ha de presentar la documentació
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes,
quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la
prestació.
c. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual.
L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment
de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.
El/La responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment que
ha complert la obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o l'òrgan de contractació
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte.
El contractista està obligat a donar compliment al conveni col·lectiu sectorial aplicable.
d. Clàusula de confidencialitat
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial
si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la
difusió d’aquests a terceres persones pugui ser contrària als interessos comercials legítims dels
licitadors i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el tractament
d’aquests pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser
necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir, i han 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.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord
amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la
si escau, prèvia audiència dels licitadors.
De conformitat amb la Disposició Addicional 25a. de la LCSP, el contractista tindrà la consideració
d’encarregat del tractament pel que fa a les dades de caràcter personal, el tractament de les quals
siguin responsabilitat de l’entitat contractant.
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14. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PELS DANYS CAUSATS A TERCERS
DURANT L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, per tant, el contractista haurà de contractar una
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys i perjudicis per una quantitat
de 600.000 euros, sense franquicia.
15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
1. D’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, l’Ajuntament designarà un responsable del
contracte que en supervisarà la seva execució, adoptarà decisions i dictarà les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament.
2. Les funcions del responsable del contracte seran les següents:
 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
 Determinar si el servei lliurat pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes i
condicions contractuals.
 Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que
sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per
l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del RGLCAP.
 Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar
la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que
reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte;
en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre
la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles
indemnitzacions que puguin procedir.
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
 Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte.
 Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
 Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables
al contractista.
 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució
del contracte.
3. La persona responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
4. 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.
5. Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
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Tanmateix, per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució
del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.
16.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No s'admeten variants.
17. CAPACITAT D’OBRAR I CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS. SOLVÈNCIA
TÈCNICA O PROFESSIONAL.
1. Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar s'acreditarà
mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic.
De conformitat amb l'article 159.4.a) en relació amb la Disposició Transitòria Tercera de la LCSP,
tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través del procediment simplificat
hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic, en la data final de presentació d'ofertes.
La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE
o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi
reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:
a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representació, habilitació professional o empresarial
b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
c) classificació i altres circumstàncies inscrites,
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una certificació de
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
2. Solvència de les empreses licitadores
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, les empreses licitadores han de complir amb els
criteris de solvència tècnica i/o professional sol·licitats en aquest apartat, que hauran d’acreditar
en el sobre núm. 1 mitjançant els corresponents certificats de bona execució, que hauran
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres.
Atès la naturalesa del projecte d’obres d’aquesta licitació, les empreses hauran d’acreditar una
relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys que siguin similars al projecte i
per l’import que s’està licitant, per tal de garantir un nivell adequat de competència professional.
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II. PROCEDIMENT PER CONTRACTAR
18. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS.
1. Les proposicions seran secretes i la seva presentació implica el coneixement i l’acceptació
incondicionada del contingut de la totalitat del present Plec, així com del Projecte d’obres i la resta
de documentació contractual.
La presentació es durà a terme mitjançant sobre digital.
2. El termini per presentar ofertes en aquesta licitació finalitza a les 00:00:59 hores del vintè dia a
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant, de manera
que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 00:01:00 hores en endavant) es
consideraran extemporànies.
Els licitadors hauran de presentar un únic sobre amb indicació de la licitació a què concorren
(contracte d’obres bar camp futbol), signats pel licitador o pel seu representant, amb expressió del
nom i cognoms o raó social de l’empresa i acompanyant la documentació que més endavant
s’especifica.
Dins d’aquest sobre únic les empreses licitadores hi han d’incloure
a) Declaració responsable
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, la qual s’adjunta:
a) ANNEX 1 – DECLARACIÓ RESPONSABLE.
b) Còpia del certificat d’inscripció en el RELI o el ROLECE
c) Certificats de bona execució assenyalats en la Clàusula 17ena del PCAP
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles ha de presentar la
corresponent declaració responsable indicada en l’apartat anterior. A més de la declaració
responsable aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència
econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i 140.1.c) LCSP, ha d’indicar
aquesta circumstància en la declaració responsable i presentar altra declaració responsable
separada per cadascuna de les empreses.
Declaració de l’empresa licitadora, d’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses
estrangeres i el contracte s'executa en territori espanyol, la participació en la licitació comporta la
submissió de l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta,
puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador.
L’Ajuntament podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon
desenvolupament del procediment.
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No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional
d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els
documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
b) Oferta:
La valoració final d’una proposició serà la suma de la puntuació obtinguda per l'únic criteri (preu),
amb un màxim de 100 punts.
Les empreses licitadores també han d’incloure en aquest sobre el document que conformen la
seva oferta que haurà d’ajustar-se al següent model:
Oferta econòmica
“En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en representació de
l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer........................, núm. ..........),
assabentat/da de les condicions exigides per optar al contracte d’obres d’ampliació i reforma de la
graderia sud d’un bar i magatzem del municipi de Sant Andreu de Llavaneres , es compromet a
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte
d’obres, que accepta íntegrament, pel preu de .................................... euros (IVA exclòs).(xifra en
lletres i en números)
L’IVA aplicable serà del ... %, i és d’un import de ..................
Així mateix, declara responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients
i vigents (si s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a
84 del LCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques/està exempt de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
3. Les proposicions es presentaran en format electrònic a través de la Plataforma de Contractació
Pública, i no s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer
clarament allò que l’Ajuntament consideri fonamental per a valorar l’oferta. Accedint a l’espai web
de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de
preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari
d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per
introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
4. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a
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tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un
termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24
hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic)
per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En
aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta,
a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser
emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el
termini de presentació
6. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demès documentació complementària, el
qual la facilitarà almenys 4 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes,
sempre que l'hagin demanat almenys 6 dies hàbils abans del transcurs del termini de presentació
de les proposicions, segons s’estableix a l’ANNEX 2 - DUBTES I/O ACLARIMENTS d’aquests
Plecs.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a
través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació.
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Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat,
residenciat en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
7. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part
de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques,
així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el
RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea.
8. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada
d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.
19. CRITERIS DE VALORACIÓ
La valoració final de la proposició serà la suma de la puntuació obtinguda per l'únic criteri. El criteri
únic a tenir en compte per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmicament més avantatjosa és el preu.
En cas de discrepància entre l’import expressat en lletres i el que es fa constar en xifres, prevaldrà
la quantitat que es consigni en lletres, llevat que dels documents que composen la proposició es
desprengui una altra cosa.
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà la màxima puntuació.
Les ofertes es valoraran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Pressupost de licitació – Oferta valorada
P= 100 x
Pressupost de licitació – Millor Oferta
20.- OFERTES ANORMALMENT BAIXES
1. Atès que únicament s’ha establert com criteri d’adjudicació el preu, per determinar si les ofertes
contenen valors anormals s’han d’aplicar els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del
RGLCAP.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat,
la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat
perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta.
Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà d’un termini de cinc dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes.
A títol orientatiu, els licitadors amb ofertes inicialment amb valors anormalment baixos, podran
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presentar, per tal de justificar la seva oferta la documentació següent:
- Justificació de preus ofertats.
a. Justificació de preus ofertats en relació amb els mitjans materials:
1. Compra: carta de compromís dels proveïdors, preus unitaris detallats, etc.
2. Mitjans propis i/o materials de producció pròpia (perquè disposin de pedreres, o
similars): relació detallada dels mitjans propis amb indicació del seu cost individualitzat o preu de
venda al públic
b. Justificació de preus ofertats en relació amb la maquinària
1. Lloguer i/o contractació: relació de la maquinària amb indicació detallada dels preus
2. Mitjans propis: relació detallada de la maquinària pròpia que utilitzarà en l’execució del
contracte.
c. Oferta detallada per unitats d’obra amb el mateix detall que consta descrit en el projecte
tècnic
- Volum d’obra
S’haurà de justificar pel licitador que ha presentat l’oferta amb presumpció d’anormalitat, la relació
existent entre les obres que tingui contractades o en execució i els mitjans personals i materials de
què disposa i determinar quina influència té aquesta relació en els preus ofertats.
-Relació entre costos laborals fixes i volum d’obra contractada
Es justificarà mitjançant l’aportació de la nòmina i els butlletins de cotització de la Seguretat Social
del personal laboral fix i declaració responsable del personal que s’adscriurà a l’obra objecte de la
licitació.
- Compliment de les obligacions salarials
Es presentarà declaració i justificació de compliment de les obligacions salarials amb els
treballadors derivades dels contractes i els convenis col·lectius d’aplicació.
- Relació dels subcontractes programats i carta de compromís dels subcontractistes.
Es presentarà una relació dels subcontractes programats i carta de compromís dels
subcontractistes així com acreditar el compromís amb el subcontractista de pagament en un
termini, que no pot ser superior al termini efectiu de pagament per part de l’Administració
2. Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb allò establert
en aquest Plec.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que
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la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. Si la
Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini,
l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament
motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest .
En tot cas, l’òrgan de contractació, previ informe dels Serveis Tècnics Municipals i/o Jurídics, a
proposta de la Mesa de Contractació, refusarà les ofertes si comprova que són anormalment
baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 LCSP.
Es considerarà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus
o costos proposats pel licitador quan es presenti de forma incompleta o es fonamenti en hipòtesi o
pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.
3. Seran criteris objectius per considerar o no si l’oferta és anormalment baixa aquelles
condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos de la
mateixa:
a) Justificació de preus ofertats.
b) Volum d’obra.
c) Relació entre costos laborals fixes i volum d’obra contractada i, en particular, en referència
als següents valors:
1. L’estalvi que generi el procediment o el mètode de construcció.
2. Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què
disposi per executar les obres.
3. La innovació i originalitat de les solucions proposades per executar les obres.
4. El respecte de les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral, i de subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixen l’article 201 LCSP.
5. O la possible obtenció d’un ajut d’un ens públic.
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones
treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació, a
l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic
complementari de l’òrgan de representació de les persones treballadores o d’una organització
representativa del sector.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta
qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones
que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni
sectorial d’aplicació.

21.- CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES
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1. Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i
quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials
legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu
tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que 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.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord
amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la
si s’escau, prèvia audiència dels licitadors.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten a registres
públics.
2. En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals, els licitadors queden informats de què les dades
de caràcter personals que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i
altra documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament
amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del
contracte.
A l’empara del que determina l’article 122.2 de la LCSP, es fa constar expressament l’obligació del
futur contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
22. MESA DE CONTRACTACIÓ.
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar
la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la LCSP.
La Mesa de contractació estarà integrada per:
- President:: Sr. Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
- Vocals:
a) Sr. Josep Lluís Valentín i Martínez, Secretari General de l'Ajuntament i Interventor Accidental;
b) Sr. Eduard Ferré Yuste, TAG de l’Àrea de Secretaria
c) Sr. Xavier Andreu Barrera, arquitecte municipal
- Secretària: Alexandra Fàbregas Fló, administrativa de l’Àrea de Secretaria
23. OBERTURA D’OFERTES
La Mesa serà encarregada de l'obertura i de la valoració de les proposicions.
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Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els
requeriments, la Mesa procedirà a l'avaluació i classificació de les ofertes.
Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i,
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada
com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisió.
2. Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en
aquest Plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar
que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels Projecte d’obres. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a
les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte,
a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres
organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres
seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en aquest Plec i en la legislació
d’aplicació.
3. Realitzada la proposta d'adjudicació, la Mesa requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al
licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils des de la
data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aportació
el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què
disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del
contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP, així com qualsevol altra documentació que no
estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb allò establert en aquest Plec.
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En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència
de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat,
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués
constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en
l’article 71.1.e de la LCSP
4. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
a) La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al
que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del
contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.
b) La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits
que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.
c) La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes,
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones
i homes.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en
el moment en què es produeixi l’empat.
24. ADJUDICACIÓ, FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE
1. Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula anterior, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a
adjudicatàries, en un termini no superior a cinc dies següents a la recepció de dita documentació.
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 de contractant.
2. La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb allò establert en aquest Plec, i es
publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze dies, i
indicarà el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
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3. El contracte es formalitzarà en document administratiu. El contracte es perfeccionarà amb la
seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant formalització en document administratiu. La
formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en
què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la clàusula
anterior; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública, i seran a càrrec seu les despeses corresponents.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de
l’empresa adjudicatària i l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament
corresponent de l’IVA, i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions
de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, amb
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter
de confidencials .
4. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior per causes imputables a
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, exclòs
l’IVA, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar,
d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració,
s’haurà d’indemnitzar l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que li pugui ocasionar la
demora.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la
clàusula catorzena, i seran aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
5. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant
o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
6. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
25. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o
les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que
s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest Plec.
26. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES. PROGRAMA DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ
RELATIVA A LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
1. El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de
clàusules administratives particulars i el Projecte d’obres que serveix de base al contracte, i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses
contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres,
2. L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de trenta dies
comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball, el qual haurà d’incloure les
dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.
3. En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de
l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria
de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa
s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap
cas, superior a set dies naturals.
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes
i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els
terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre l’autorització
per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball que
haurà d’aprovar l’òrgan de contractació.
27. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
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2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició
de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per
causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més
curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per
part de l’Administració.
3. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials
d’execució establertes en aquest Plec es podrà acordar la imposició de les penalitats que es
detallen en aquest Plec.
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral o en cas
d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en aquest
Plec, es podran imposar les penalitats que es detallen en aquest Plec.
4. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista
o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments
esmentats.

28. CONTROL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de
clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb
les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa de
les obres.
29. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte que exercirà les
funcions següents:
 Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
 Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
 Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
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imputables al contractista.
Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen els
articles 237 a 246 de la LCSP.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

30. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES I RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS
1. Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
2. Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
31. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions
que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han
d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en
l’article 198 i 243 de la LCSP i de conformitat amb allò establert en l’apartat novè d'aquests Plecs

32. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
1. L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el Projecte
d’obres degudament aprovat i amb les condicions establertes en aquest Plec.
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 conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració.
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L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en
l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres,
d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.
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 conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
2. Altres OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de
la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones
amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa,
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix aquest Plec.
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva
d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable,
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica
del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.
e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en
qualsevol moment durant l’execució de les obres.
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.
g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final. La memòria final ha de tenir el contingut
establert en l’article 49 de la Llei esmentada.
h) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:
 Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici
d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques.
 Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació
d’organismes oficials o particulars.
 Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.
 Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que
informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que
s’acordin.
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 De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.
i) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a
complir les ordres a les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules
administratives generals de l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de
tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la
seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.
j) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està
obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la tanca publicitària
que informi sobre l’inici i la finalització de les obres.
k) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de
desenvolupament i 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.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.
33. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
1. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el
seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a
l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució
i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix
la LCSP.
2. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP.
34. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207
de la LCSP. Si procedeix la modificació del contracte, s’haurà d’incloure a l’expedient un informe
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justificatiu de l’adequació de la modificació amb relació a la finalitat del contracte, el qual s’ha de
publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública, tal com es preveu en l’article 159,
apartat 1.1, de la Llei 5/2017, de mesures.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
35. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
1. El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
2. L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest
precepte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ
36. SUCCESSIÓ EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els
drets i obligacions que en dimanen
En els casos d’escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de
l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi
produït. .
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca
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d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència,
la capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar,
a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc
que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència
fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els
efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.

37. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir 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 ni que de la cessió no en
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits
següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini
de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió,
aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació
concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible
en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de
contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.
No es podrà 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.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
l’empresa que cedeix el contracte.
38. SUBCONTRACTACIÓ
1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació o
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Les empreses licitadores hauran d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per
referència a les condicions de solvència tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la
seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el
SOBRE A i s’ha de presentar un ANNEX 1 separat per cadascuna de les empreses que es té
previst subcontractar.
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi
cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el
paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació
justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració
notifica dins d’aquest termini la seva oposició.
2. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de
què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de
contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva
aptitud.
3. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària
sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies
regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. Així mateix,
en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta
d’aplicació aquesta Llei.
4. La infracció de les condicions establertes en aquesta Clàusula i en l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan
urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les
conseqüències següents: (...)



Imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del
subcontracte;
Resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.
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5. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de
conformitat amb aquest Plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix aquest plec, així com de
l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de
dades. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
6. Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
7. En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses
en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.
8. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
9. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
10. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Ajuntament podrà comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests
efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial
d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que
es preveuen en aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

V. DISPOSICIONS
PENALITATS

RELATIVES RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE I LES

38. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i
243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.

39. TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
El termini de garantia és d’un any i començarà a computar a partir de la recepció de les obres.
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Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats,
es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no
hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini
de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
40. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'art. 211 de la
LCSP, i a l’article 313.1 LCSP.
Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos als articles 213, 313.2 i 3 LCSP.
Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar l'acord
de devolució o cancel·lació de garantia definitiva.
41. PENALITATS PER INCOMPLIMENT
1. Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció previstes en l'article 193.3
LCSP: de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució parcial de les
prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva
resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.
2. Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les
condicions especials d'execució establertes en plec de clàusules particulars.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que l'actuació
és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a
l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats
coercitives del 1% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia d'incompliment de
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terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions contractuals o
el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva del 1% del preu del
contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers
amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnització
que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit entre la seva oferta i
la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri
que no ha complert l'adjudicatari.
3. Imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals se
seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini
d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i
l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i informe
jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al
moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que
l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de
l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que
beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del
termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents
d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer
efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es
podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.
42. PROCEDIMENT SANCIONADOR
La imposició de qualsevol sanció exigeix el seguiment d’un procediment sancionador que s’ajusti a
aquell que la Corporació tingui establert, o en tot cas, d’acord amb el que preveu la Llei 39/2015
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

III. NATURALESA, RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT
43. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
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El contracte que en base a aquest Plec es realitzi, tindrà caràcter administratiu i en tot allò no
previst en aquest estarà allò que disposa, específicament la Llei de Contractes del Sector Públic;
el Plec de clàusules administratives generals aplicables als contracte de serveis; el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; i la resta de normes que, si fos el cas, siguin
d’aplicació a la contractació de les administracions públiques.
En cas de contradicció entre el present Plec de Clàusules Administratives Particulars i la resta de
documentació tècnica annexa a l’expedient, prevaldrà allò que disposa aquest Plec.
44. JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es
regirà per l’establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació 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, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament
s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
Les qüestions litigioses que es derivin del contracte s’entendran sotmeses a la jurisdicció
contenciós administrativa, no obstant això, les parts poden acordar la submissió dels seus litigis a
arbitratge, conforme a allò establert a la legislació vigent.
Sant Andreu de Llavaneres, a la data de la signatura digital.
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ANNEX 1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE i CÒPIA CERTIFICAT RELI o ROLECE
En/Na.........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la
societat .......................................... , i domicili a ........................... (carrer, número, localitat i
província), adreça electrònica habilitada ........................, telèfon .................. i d’identificació fiscal
número ....................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que l’empresa ...............................consta inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya (RELI) / Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l'Estat (ROLECE) i que la informació que consta en l’esmentat registre no ha estat modificades i
resten vigents, acreditant-se:
a) La capacitat d'obrar i representació
b) Solvència econòmica financera i tècnica professional
c) Les autoritzacions corresponents per exercir l'activitat
d) La capacitat per contractar per no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar
establertes en la LCSP.
e) Que les dades aportades en aquest procediment de contractació són vigents.
I em comprometo a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els següents mitjans personals i
materials de conformitat amb el Plec de clàusules:
Mitjans personals: ..............
Mitjans materials: ............
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres,
signo aquesta declaració, sota la meva responsabilitat.

(Signatura digital)
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ANNEX 2 - DUBTES I/O ACLARIMENTS
Si és de l’interès de les empreses licitadores, podran sol·licitar informació per la presentació de
l’oferta, l’Ajuntament posarà a disposició la següent adreça de correu on els licitadors podran fer
les seves consultes: andreubx@ajllavaneres.cat (en l’assumpte del correu indicar: «contracte
bar camp fútbol») o també podeu contactar amb el telèfon 93 702 36 00 (preguntar per Xavier
Andreu).
S’atendran les sol·licituds d’informació fins a 6 dies hàbils abans de la data límit de presentació
d’ofertes.
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