AJUNTAMENT DE MARGANELL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE
D’OBRES PER LA MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS D’AIGUA POTABLE DE
MARGANELL.
ÍNDEX
1. DISPOSICIONS GENERALS
1.1. Objecte del contracte
1.2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
1.3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
1.4. Termini d’execució
1.5. Règim jurídic del contracte
1.6. Admissió de variants
1.7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
1.8. Mitjans de comunicació electrònics
1.9. Aptitud per contractar
1.10. Classificació i solvència de les empreses licitadores
2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
2.1. Presentació de documentació i de proposicions
2.2. Mesa de contractació
2.3. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
2.4. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació
2.5. Garanties
2.6. Decisió de no adjudicar el contracte i desistiment
2.7. Adjudicació del contracte
2.8. Formalització i perfecció del contracte
2.9. Retorn de la documentació
3. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
3.1. Condicions especials d’execució

1

AJUNTAMENT DE MARGANELL
3.2. Execució i supervisió de les obres
3.3. Documentació relativa a la seguretat i salut en el treball
3.4. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
3.5. Control en l’execució del contracte
3.6. Responsable del contracte
4. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
4.1. Abonaments a l’empresa contractista
4.2. Responsabilitat de l’empresa contractista
4.3. Obligacions contractuals
4.4. Prerrogatives de l’administració
4.5. Modificació del contracte
5. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE
PREUS DEL CONTRACTE
5.1. Cessió del contracte
5.2. Subcontractació
5.3. Revisió de preus
6. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
6.1. Recepció i termini de garantia
6.2. Resolució del contracte
6.3. Règim de recursos
ANNEXOS

2

AJUNTAMENT DE MARGANELL
1. DISPOSICIONS GENERALS
1.1. Objecte del contracte
1.1.1 L’objecte del contracte és la millora de les instal.lacions d’aigua potable de
Marganell.
1.1.2 El contracte no es divideix en
forma unitària.

lots atenent la necessitat d’executar-lo de

1.1.3 El Codi CPV que correspon és 45232150-8
1.2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
De conformitat amb el que disposa l’art. 28 de la Llei 9/2017 LCSP les necessitats
administratives a satisfer venen determinades en l’Informe de necessitat i idoneïtat
del contracte que consta a l’expedient.
1.3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
1.3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte són els preus ITEC
1.3.2 El valor estimat del contracte és 124.175,47 € (més IVA)
1.3.3 El pressupost base de licitació del contracte és de 150.252,32 € (IVA
inclòs).
El pressupost de licitació es desglossa en diferents conceptes que es troben
relacionats en pressupost del projecte d’obres per la millora de les instal.lacions
d’aigua potable de Marganell que s’incorpora com a part integrant d’aquest
contracte.
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte,
pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden
ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
1.3.4 La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les
partides pressupostàries de l’exercici 2018 següents: 161 619.04
La realització de la despesa plurianual per a l’exercici 2019 restarà subordinada a
l’existència de crèdit adequat i suficient.
1.4. Termini d’execució
El termini d’execució del contracte és de 10 setmanes a partir de la data de
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
L’acta de comprovació del replanteig tindrà lloc el dia i hora què es determini en
l’acord d’adjudicació del contracte.
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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.
1.5. Règim jurídic del contracte
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel projecte d’obra que tindrà la consideració de
plec de
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte.
Els plànols, la memòria i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter
contractual i regeixen l’adjudicació i execució d’aquest contracte.
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) 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 lesdisposicions esmentades anteriorment.
e) Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
f) Reglament de Serveis de Prevenció (RD 31/1997, de 17 de gener)
g) Reglament de Seguretat del Treball a la Industria de la Construcció i Obres
publiques (Ordre Ministerial de 1 d’abril de 1964)
h) Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, regulador de les disposicions mínimes
de Seguretat i Salut a les obres de construcció.
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
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
1.6. Admissió de variants
No s’admetrà la presentació de variants.
1.7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
1.7.1 L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment obert,
utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació
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qualitat-preu, de conformitat amb l’art. 131 de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Públic.
L’adjudicació del contracte es realitzarà d’acord amb els criteris establerts a la
clàusula 2.3 d’aquest plec de clàusules administratives particulars.
1.7.2 Tenint en compte el procediment objecte d’aplicació per a l’adjudicació
d’aquest contracte resta subjecte a publicació la licitació del mateix. De conformitat
amb l’establert a l’art. 135 LCSP la licitació objecte del present contracte serà
objecte de publicació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Marganell
accessible mitjançant la pàgina web www.marganell.cat
Les consultes respecte a aquesta licitació s’hauran de fer a través del perfil del
contractant.
1.8. Mitjans de comunicació electrònics
1.8.1 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.
1.8.2 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 del sistema de notificació e-NOTUM, 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 efectes en el DEUC.
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 del 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.
1.8.3 Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats
de l’espai virtual de licitació que a tal efectes es posa a disposició a l’adreça web del
perfil del contractant de l’Ajuntament de Marganell.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació d’aquest contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació
d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest
tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la
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integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.
1.9. Aptitud per contractar
1.9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP
enament jurídic, ni
incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de
contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides
en l’article 71 LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans
establerts en l’article 85 LCSP.
i s’escau, la solvència econòmica i financera i tècnica
iprofessional requerida a la clàusula 1.10 d’aquest Plec de Clàusules Administratives
particulars.
arial o
profesional que sigui exigible per a la realització de l’objecte del contracte.
tanyen a la Unió Europea
hauran de donar compliment a les previsions de l’article 68 LCSP.
es del present contracte
quan les prestacions del mateix estiguin incloses dins del seu objecte social i així
consti en la escriptura de constitució en els seus estatuts o regles fundacionals.
persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en
què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu
Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
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l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació de l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han
d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són
nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjecte a regulació
harmonitzada –de valor estimat igual o superior a221.000 euros- o, en cas contrari,
l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP.
es constitueixin temporalment
a l’efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura pública fins
a l’adjudicació del contracte, i essent necessari per a la seva concurrència el
compliment del que disposa el paràgraf segon de l’apartat segon de l’art. 69 LCSP
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar
s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al
moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.
1.10. Classificació i solvència de les empreses licitadores
Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que
a continuació es determinen.
El contractista haurà de mantenir la solvència tècnica i econòmica durant l’execució
del contracte, cosa que haurà d’acreditar quan sigui requerit per l’Ajuntament. La
pèrdua de la solvència exigida és causa de resolució del contracte.
En el cas de presentar-se en Unió Temporal d’Empresaris (UTE) totes les empreses
que en formen part han d’acreditar la seva solvència.
Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera s’acreditarà per algun dels mitjans següents:
negocis relatiu als serveis
que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, per import igual o superior al
pressupost de licitació del contracte.
l tancament de l’últim
exercici econòmic pel qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes
anuals, per import igual o superior al pressupost de licitació del contracte.
Solvència tècnica i professional
La solvència tècnica i professional s’acreditarà pels mitjans següents:
utats durant els últims 5 anys,
acompanyats de document acreditatiu de bona execució. S’haurà d’incloure serveis
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de característiques semblants a les licitades, especificant la ubicació, naturalesa,
import, dades tècniques, fotografies, etc.
Com a mínim s’haurà d’acreditar haver realitzat 3 obres similars a les de
l’objecte del contracte
En el cas d’empreses de nova creació, és a dir, que tingui una antiguitat inferior a 5
anys, aquest requisit no li serà d’aplicació.
2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
2.1. Presentació de documentació i de proposicions
Les proposicions es presentaran al Registre General de la Corporació municipal en
dies laborables de les 9 hores fins a les 14 hores del matí, i el termini serà de VINTI-SIS DIES NATURALS comptadors des de l’endemà de la data de publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Marganell.
Per a la presentació de les pliques en el Registre General de la Corporació, serà
obligatori emplenar una instància de presentació de sol·licitud amb les dades de la
empresa, indicant el contracte al que es licita i el núm. de expedient.
2.1.5 Contingut dels sobres
El licitador haurà de presentar 2 sobres:
SOBRE 1.- DOCUMENTACIÓ
REQUISITS PREVIS

ACREDITATIVA

DEL

COMPLIMENT

DELS

a) Document europeu únic de contractació (DEUC), el qual s’adjunta com a annex a
aquest plec.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
un unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar
la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC per separat. A mes
del DEUC han d’aportar un document on consti 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 la solvència i mitjans d’altres empreses
de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les
quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposa d’adjudicació per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
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Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de
empreses licitadores que presentin la totalitat
justificativa del compliment dels requisits previs,
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC
desenvolupament del procediment.

contractació podrà demanar a les
o una part de la documentació
quan considerin que hi ha dubtes
o quan sigui necessari per al bon

b) Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial
a què pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació
del grup.
c) Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre.
SOBRE 2.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE VALORACIÓ
AUTOMÀTICA
a) Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 2
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per
valorar-les.
b) La resta de criteris de valoració automàtica a que es refereix la clàusula 2.3.1 del
present plec.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de
constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants
de totes les empreses que la composen. La persona o persones que signin l’oferta
ha o han de ser les mateixes que hagin signat el DEUC.
2.2. Mesa de contractació
La mesa de contractació estarà formada per les següents persones:
- L’alcalde/ssa – President/a de la Corporació, com a presidenta de la mesa.
- La secretària-interventora de l’Ajuntament, com a vocal.
-L’arquitecte assessor municipal de l’Ajuntament, com a vocal
Serà secretari o secretària de la mesa la secretària-interventora de la Corporació.
La composició de la mesa de contractació (titulars i suplents) es publicarà en el
perfil del contractant de l’Ajuntament amb una antelació mínima de set dies
respecte a la reunió d’aquesta per a la qualificació de la documentació del sobre 1,
d’acord amb el que disposa l’article 21.4 del RD 817/2009.
2.3. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
2.3.1 Criteris d’adjudicació del contracte
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Els criteris que es tindran en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord
amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
Criteris avaluables de forma automàtica (100 punts)
1.- Preu ofert, fins a un màxim total de 80 punts que es calcularà de la manera
següent:
Puntuació de l’oferta=

Pressupost de l’oferta més barata
80

x

____________________________
Pressupost de l’oferta que es puntua

El licitador que no millori l’oferta prevista en el preu base de licitació tindrà una
puntuació de 0 punts en aquest apartat.
2.- Millora de la garantia (20 punts)
Es valorarà l’ampliació de la garantia de l’obra per sobre d’1 any amb un màxim de
5 anys. Qui ofereixi una garantia màxim de 5 anys obtindrà 20 punts.
De 4 i menys de 5 anys obtindrà 16 punts
De 3 a menys de 4 anys obtindrà 12 punts
De 2 a menys de 3 obtindrà 8punts
De més 1 a menys de 2 obtindrà 4 punts
En cas d’igualtat en la puntuació de les proposicions més avantatjoses s’estableix la
preferència en l’adjudicació per a les presentades per empreses que acreditin ser
Centre Especial de Treball o Empresa d’Inserció, com a criteri preferent; si aquest
criteri no desfà l’empat, en segon terme el contacte s’adjudicarà a l’empresa que
acrediti tenir en plantilla persones subjectes a inserció sociolaboral i en funció del
percentatge; actua com a darrer criteri, en cas que persisteixi la igualtat, la
preferència per les empreses que hagin acreditat tenir en la seva plantilla un
nombre de treballadors discapacitats superior al 2%, i en funció del percentatge.
2.3.2 Actuacions de la mesa de contractació
La Mesa de contractació qualificarà la documentació continguda en el sobre 1 el
primer dia hàbil següent a la finalització del termini per a la presentació de pliques.
Si observa defectes esmenables ho comunicarà a les empreses licitadores afectades
per tal que els esmenin en el termini de tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el
Sobre 1, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
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Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant la
comunicació per correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les
empreses licitadores.
L’obertura del sobre núm. 2 (documentació sotmesa a criteris automàtics) tindrà
lloc el següent dilluns hábil en acte públic, posterior a l’obertura del sobre 1.
La data i hora de celebració d’aquest acte públic es publicarà en el perfil del
contractant i es comunicarà a l’adreça electrònica assenyalada per les empreses
licitants.
2.3.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
A efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o
desproporcionats la Mesa de contractació es tindrà en compte l’oferta considerada
en el seu conjunt, d’acord amb els següents paràmetres:
Que l'oferta econòmica es trobin en algun dels següents supòsits:
- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,
s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitjana l’oferta de quantia més elevada quan
sigui superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitjana. En
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,
si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitjana en més
de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les
ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les
restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes
de menor quantia.
En el cas que alguna o algunes de les ofertes es trobi incursa en pressumpció
d’anormalitat, la mesa de contractació els requerirà per tal que justifiquin l’oferta
presentada d’acord amb allò disposat a l’article 149.4 LCSP.
2.4. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
La mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions
presentades i elevarà aquesta proposta a l’òrgan de contractació.
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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.
Un cop aprovada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, el servei
corresponent requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta per a què, en
el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar del dia en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa de la seva capacitat i solvència
econòmica i financera i tècnica i professional, aixíc com l’acreditació d’haver
constituït la garantia definitiva.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM.
Si no és presenta l'esmentada documentació en el termini esmentat s'entendrà que
el licitador ha retirat la seva oferta, i se li exigirà l’import del 3% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. Seguidament es procedirà a
recavar la mateixa documentació al licitador següent, per ordre en el que hagin
quedat classificades les ofertes.
2.5.- Garanties
2.5.1 Garantia provisional
En el present expedient, de conformitat amb allò que disposa l'article 106 de la
LCSP no s'exigeix la constitució per part de les empreses de la garantia provisional.
2.5.2 Garantia definitiva
L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA.
L’adjudicatari haurà de constituir l’import de la garantia definitiva en el termini de
deu diez hàbils comptadors a partir del dia següent a la recepció del requeriment
que determina l’art. 150 de la LSCP o haurà de sol·licitar la retenció de l’import
d’aquesta de la primera factura que presenti.

2.6. Decisió de no adjudicar el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil del contractant.
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La decisió de no adjudicar el contracte o el desistiment del procediment donarà dret
als licitadors a la compensació per les despeses en què haguessin incorregut en la
preparació de les seves ofertes i pels costos o despeses de la garantia constituïda,
si s’escau, en la quantia màxima del 0,01% del pressupost base de licitació (IVA
exclòs) prèvia sol·licitud del licitador i justificació documental d’aquestes despeses.
2.7. Adjudicació del contracte
Un cop presentada adequadament la documentació a què fa referència la clàusula
2.4 l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins del termini dels cinc dies
hàbils següents a la recepció de la 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. En cas de quedar desert el
procediment es publicarà en el perfil del contractant.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM i es publicarà en el perfil
del contractant de l’ajuntament, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la
formalització del contracte.
A aquest efectes, s’enviarà, a d’adreça de correu electrònic que les empreses
licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada
a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per
accedir-hi.
2.8. Formalització i perfecció del contracte
2.8.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica. No obstant això, l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar
que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses
corresponents.
2.8.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies
hàbils següents a aquell en què es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors
i candidats.
2.8.3 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
2.8.4 La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació.
2.8.5 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya, per la seva inscripció, les seves dades
bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les
variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.

13

AJUNTAMENT DE MARGANELL
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.
2.9. Retorn de la documentació
D’acord amb la Resolució de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de
Documentació de laGeneralitat de Catalunya, de data 11 de juliol de 2006,
l’Ajuntament de Marganell guardarà la còpia del Sobre 1 durant un any; passat
aquest termini si les empreses no adjudicatàries no passen a recollir la
documentació administrativa, l’Ajuntament es reserva el dret de destruir la
documentació sense previ avís.
3. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
3.1. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat
compliment per part de l’empresa contractista són les següents:
ssàries per minimitzar l’impacte mediambiental que
l’execució del servei pugui ocasionar, fent una correcta gestió dels residus i els
embalatges i del material a utilitzar.
de treball i el compliment
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, excepte que les possibles
condicions laborals pactades individualment siguin més beneficioses pels
treballadors.
3.2. Execució i supervisió de les obres
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els
plecs iconforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o
empreses contractistes l’òrgan de contractació.
3.3. Documentació relativa a la Seguretat i Salut en el treball
En el termini de deu 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 exerceixi 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.
3.4. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
3.4.1 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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3.4.2 Qualificació dels incompliments del contractista
Les demores, compliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran
en :
a)Lleus
b)Greus
c)Molt Greus
Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores
en l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin tipificades
com a greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions
contractuals, comportant una deficient execució de les prestacions contractuals.
En tot cas tenen la consideració de lleus :
a) El tractament incorrecte a la Direcció Facultativa de l’obra o al Coordinador de
Seguretat i Salut designat per la Corporació municipal
b) La negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a terme
actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la contractista
adjudicatària.
c) La desobediència a les instruccions emeses per la Direcció facultativa o pel
Coordinador de Seguretat i Salut
d) En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que no
estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici lleu al
servei objecte de prestació.
Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores
en l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció
de les condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals
com als destinataris del serveis sense que posi en perill la prestació del servei.
En tot cas tenen la consideració de greus:
a) El tractament reiterat (més de tres vegades) incorrecte a la Direcció Facultativa
de l’obra o al Coordinador de Seguretat i Salut designat per la Corporació
municipal
b) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la
contractista adjudicatària
c) La desobediència reiterada (més de tres vegades) a les instruccions emeses per
la Direcció facultativa o pel Coordinador de Seguretat i Salut
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d) La ofensa, bé de paraula, bé d’obra, per part del personal al servei de l’empresa
contractista, ja sigui als ciutadans ja sigui a la Direcció Facultativa, a la Coordinació
de la Seguretat i Salut, o a qualsevol altre treballador de la Corporació municipal o
membre de la mateixa.
e) La prestació del servei per part del personal al servei de l’empresa contractista
sota els efectes de l’alcohol, drogues o substàncies psicotròpiques.
f) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social
g) La utilització de maquinària no homologada o sense els dispositius de seguretat
previstos en la seva homologació
h) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus (més de tres vegades)
i) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici als
interessos municipals
Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques o en la
oferta presentada per l’adjudicatària que posi en perill la prestació del servei
generant una lesió dels interessos municipals.
En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) L’incompliment de les obligacions essencials del contracte establertes a la
clàusula
4.3.1 d’aquest plec de clàusules administratives particulars.
b) La coacció o amenaça formulada pel personal al servei de l’empresa contractista
al personal municipal encarregat de la Direcció facultativa de les Obres i de la
Coordinació de la Seguretat i Salut o a qualsevol altre treballador de la Corporació
municipal o membre de la mateixa
c) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la
contractista adjudicatària (quatre o mes vegades)
d) La prestació reiterada (dos o mes vegades) del servei per part del personal al
servei de l’empresa contractista sota els efectes de l’alcohol, drogues o substàncies
psicotròpiques
e) Incompliment reiterat de les obligacions laborals i de seguretat social
f) L’incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals
g) La reiteració en la comissió d’infraccions greus (més de dos vegades)
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El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a 1.000,00
euros.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions de 1.001,00 euros fins a 3.000,00
euros.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 3.001,00 euros fins a 6.000,00
euros.
L’incompliment de les obligacions essencials establertes a la clàusula 4.3.1 faculta a
l’Ajuntament o be per a la imposició d’una penalitat per infracció molt greu del 10%
de l’import del contracte o be per a sol·licitar la resolució contractual, en funció de
la gravetat i efectes jurídics produïts.
En el cas d’incompliment acreditat per part del contractista dels seus deures de
pagament atreballadors, subcontractistes o subministradors adscrits als contracte,
l’Ajuntament pot optar també previ tràmit d’audiència, per retenir dels pagaments
inherents al contracte els imports equivalents, incrementats amb el tipus d’interès
legal del diner.
En el cas d’incompliment dels terminis totals o parcials, s’imposarà a l’adjudicatari
una penalització fins a un màxim del 10% de preu global del contracte, de forma
proporcional a l’endarreriment segons el següent criteri:
- Per terminis inferiors a 1 mes, penalització màxima per l’endarreriment en el
100% del termini.
- Per terminis iguals o superiors a 1 mes i inferiors a 2 mesos, penalització màxima
per l’endarreriment del 75% del termini.
- Per terminis iguals o superiors a 2 mesos i inferiors a 4 mesos, penalització
màxima per l’endarreriment del 50% del termini.
- Per terminis iguals o superiors
l’endarreriment del 25% del termini.

a

4

mesos,

penalització

màxima

per

En el cas d’incompliments substancials, en possible perjudici de la bona marxa del
contracte, del personal que el contractista va proposar adscriure permanentment
al contracte, s’imposarà al proveïdor una penalització fins a un màxim del 5% de
preu global del contracte, de forma proporcional als dies en què els deures no
s’haguessin complert correctament, essent la penalització indicada l’aplicable en cas
d’incompliment durant tota la durada delcontracte.
3.5. Control en l’execució del contracte
L’Administració, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la
comprovació i la vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà
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dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte. Sense
perjudici de les facultats de supervisió que corresponen a la persona responsable
del contracte.
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista
haurà de serla persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la
direcció de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són
objecte d’aquest contracte
3.6. Responsable del contracte
Es designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a més de les
funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions
específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències
d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents
persones implicades en el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i
condicions contractuals
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció especifica no correspongués a altres persones
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta
realització de la prestació pactada
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència a diferents aspectes previstos amb la contractació i als resultats finals
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
4. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
4.1. 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.
Les factures s’han de presentar per e-factura a través de la bústia de lliurament de
factures electròniques
Certificació final d’obra.- Una vegada recepcionades les obres per part de la
Corporació municipal es procedirà a la medició general amb l’assistència obligatòria
del contractista, medició que s’haurà de realitzar en el termini màxim de deu
dies des de la recepció de les obres, amb aquesta finalitat la Direcció Facultativa
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fixarà en l’acta de recepció de les obres la data en la que es procedirà a la medició
general.
Del resultat de la medició general s’estendrà la corresponent acta per triplicat i el
contractista disposarà d’un termini de cinc dies hàbils per presentar al·legacions per
escrit dirigit a l’òrgan de contractació, escrit que s’haurà de presentar en el Registre
General de la Corporació municipal.
Si el contractista no compareix el dia fixat per a la medició general, se li donarà
trasllat de l’acta, disposant d’un termini de cinc dies hàbils per formular en el seu
cas les corresponent al·legacions.
De conformitat amb la medició general, el Director Facultatiu de l’obra redactarà la
corresponent relació valorada en el termini d’un mes des de la recepció de l’obra, i
en el termini màxim de deu dies següents a l’expiració del mes estendrà la
corresponent certificació final d’obra que juntament, en el seu cas, de les
al·legacions presentades pel contractista es donarà trasllat a l’òrgan competent per
a la seva aprovació, la qual tindrà lloc en el termini màxim de tres mesos a comptar
des de la recepció de les obres.
4.2. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el
projecte 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.
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.
4.3. Obligacions contractuals
4.3.1 Obligacions essencials del contracte
Són obligacions essencials del contracte les següents:

d’aquest plec de clàusules administratives particulars.
terminis parcials
fixats, si s’escau, en el programa de treball.
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contracte sense que procedeixi suspensió o extinció dels contractes de treball de la
plantilla excepte les suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la
persona
treballadora,
d'acomiadaments
disciplinaris,
disconformitat
de
l'Administració o modificació del contracte per raons d'estabilitat pressupostària i
tret que per circumstàncies sobrevingudes l'empresa es trobi en alguns dels
supòsits previstos en l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors».
ficacions sobre subcontractació
establertes a la clàusula 5.2 d’aquest plec de clàusules administratives particulars.

4.3.2 Altres obligacions contractuals
Son obligacions del contractista les següents:
de complir el present contracte amb estricta subjecció a les
determinacions del present plec de clàusules administratives, del plec de
prescripcions tècniques i de la proposta presentada per l’adjudicatari i acceptada
per l’òrgan de contractació.
ctar les assegurances de responsabilitat civil pels imports que a
continuació es detallen: 500.000 euros
cnica dels treballs que
dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució
del contracte.
totes les tasques
pròpies del seu càrrec que siguin necessàries per a disposició de la direcció
facultativa de l’Ajuntament per resoldre les necessitats de l’obra
isc 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.
-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
formals i materials que
preveu el present plec i la normativa contractual tant pel que fa a la cessió del
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contracte com pel que fa a la subrogació de tercers en l’execució de les prestacions
objecte del present contracte.
le del contracte té la facultat
d’inspeccionar la realització de les prestacions objecte del present contracte sent
obligació del contractista facilitar qualsevol visita d’inspecció a realitzar pel
responsable del contracte
ativa de danys i perjudicis per
accidents ocasionats pels seus operaris, treballadors i empleats, instruments o
vehicles utilitzats en la prestació del servei objecte del contracte, sens perjudici de
les sancions administratives que es puguin derivar i dels drets que els assisteixin
davant dels autors dels fets o de les companyies asseguradores dels riscos.
u 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 del’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 inmediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.
’abocaments i eliminació de
residus vigent. Disposar dels contenidors diferenciant tipus de residus a l’obra, i
realitzar la separació segons la normativa vigent.
dres correctament diligenciat i
complimentat, en el qual la direcció d’obra ha de ressenyar els acords, les ordres
que es dictin i els fets dels quals es vulgui deixar constància. Les incidències de tota
mena que es produeixin en el seu decurs i que per la seva naturalesa no siguin
formulades en el Llibre d’Ordres, es podran recollir en el Llibre d’Incidències de
l’Obra pel control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, segons determina l’art.
13 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, modificat per la Disposició Final Tercera del
RD 1109/2007, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció. El llibre d’incidències restarà en
poder del Coordinador de Seguretat i Salut en els obres, encara que mentre es
mantingui en l’obra, el contractista en tingui la custòdia.
l delegat d’obra o bé el seu ajudant, prèvia comunicació a la Direcció
Facultativa, designat per part de l’empresa adjudicatària haurà d’assistir a les
reunions que l’Ajuntament celebri per fer el seguiment de les obres que es
realitzen. El dia, hora i lloc de celebració de les esmentades reunions serà
determinat per la Direcció Facultativa en la notificació que via correu electrònic es
faci a l’encarregat de l’obra.

escrites amb l’Ajuntament. També s’ha d’utilitzar almenys el català en la
senyalització, rètols, materials i impresos relacionats amb el servei contractat.
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4.3.3. Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista
l’empresa contractista la selecció del personal
que,acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà
part del’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la
verificació perpart de l’Administració del compliment d’aquells requisits.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que
les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades,
en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a
l’Administració.
ó d’aquest contracte,
l’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i
continua, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la
negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i
vacances, les substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, les
obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de
cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en
matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així
com quants drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i
ocupador.
què els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions desenvolupades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a
objecte del contracte.
contracte en les seves
pròpies dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui
autoritzada a prestar els seus serveis en les dependències administratives. En
aquest cas, el personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball
diferenciats del que ocupin els empleats públics. Correspon també a l’empresa
contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En l’expedient haurà de ferse constar motivadament la necessitat que, per a l’execució del contracte, els
serveis es prestin en les dependències administratives.
menys, un coordinador tècnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves
obligacions les següents:
ó,
canalitzant d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de
l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot
el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.
de l’execució del contracte, i
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.
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ersonal integrant de l’equip de
treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència
d’aquest personal al lloc de treball.
rit a l’execució del contracte,
havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com l’Administració
contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.
ormar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanent, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
4.4. Prerrogatives de l’Administració
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,
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
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.
4.5. Modificació del contracte
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuarse quan escompleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 i
242 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 242.4 de la
LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la
modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord
amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
5. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
5.1. Cessió del contracte
La cessió del contracte requerirà l’autorització de forma prèvia i expressa per part
de l’òrgan de contractació, sempre i quan es donin els requisits establerts a l’article
214 LCSP.
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
5.2. Subcontractació
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1.- L’adjudicatari pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte del contracte.
2.- Els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tenen
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referència a les condicions de solvència professional o 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 DEUC i s’ha de presentar
un DEUC separat per cadascuna de les empreses quees té previst subcontractar.
Si el contractista volgués subcontractar amb empresaris diferents dels assenyalats
nominativament en l’oferta o amb empresaris que no s’ajustin al perfil empresarial
indicat, haurà de comunicar aquesta subcontractació a l’Ajuntament, no podent
celebrar la subcontractació fins haver transcorregut 20 dies des de la data de la
comunicació, excepte que l’Ajuntament autoritzi expressament la subcontractació
abans que transcorri aquest termini.
Aquest règim serà igualment aplicable si la subcontractació afecta a prestacions no
assenyalades en l’oferta o amb import diferent.
Únicament en els supòsits d’emergència o que requereixin l’adopció de mesures
urgents es podrà exceptuar el termini de 20 dies abans assenyalat. En aquest cas
caldrà justificar pel subcontractista la concurrència de la situació d’urgència o
emergència.
3.- 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.
4.- 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.
5.- La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
6.- 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. El coneixement que l’Administració tingui dels
contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.
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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.- El 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’Administració comprovarà 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 relaciones 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 de clàusules administratives.
5.3. Revisió de preus
Aquest contracte NO està subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que
disposa l'art. 103 LCSP.
6. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
6.1. Recepció i termini de garantia
6.1.1 La recepció de les obres es realitzarà conforme al que disposa l’article 243 de
la LCSP
6.1.2 El termini de garantia serà d’un any a partir de la data de signatura de l’acta
de recepció de les obres.
Dins del termini dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia el
director facultatiu de l’obra, en aquest cas el Tècnic municipal designat a l’efecte,
redactarà un informesobre l’estat de les obres.
En el cas que el mateix fos favorable, el contractista quedarà rellevat de
qualsevolresponsabilitat, procedint-se a la devolució de la garantia definitiva i a la
liquidació del contracte, fent pagament en el seu cas de les obligacions pendents, si
l’informe no fos favorable, el director facultatiu dictarà les instruccions
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corresponents al contractista per a la reparació de les obres realitzades sempre i
quan els defectes siguin conseqüència de deficiències en l’execució de les obres,
concedint un termini al contractista per a la reparacióde les deficiències i continuant
el contractista com a encarregat de les obres durant el termini prorrogat sense tenir
dret a indemnització per ampliació del termini de garantia.
6.2. Resolució del contracte
6.2.1 Causes de resolució
Son causes de resolució del present contracte les establertes amb caràcter general
a l'art. 211 i 245 LCSP i amb caràcter específic pel present contracte les següents:
ls del contracte establertes
en aquest plec de clàusules administratives particulars
També serà causa de resolució del present contracte el fet d'incórrer el contractista
en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb l'Ajuntament de
Marganell que preveu la normativa contractual vigent a l'art. 71 durant la vigència
del contracte, quan a criteri de la Corporació puguin derivar-se perjudicis per a
l'interès públic.
6.2.2. Efectes de la resolució
Els efectes de la resolució del contracte es determinaran de conformitat amb allò
establert a l’art. 213 i 246 LCSP.
6.3. Règim de recursos
6.3.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs
potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
6.3.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o
de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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ANNEX 2
1.- Proposta econòmica per a l’execució del contracte administratiu d’obres de
millora de les instal.lacions d’aigua potable de Marganell.
L'import s'haurà d'expressar amb un màxim de dos decimals.

"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 a l’execució del contracte
administratiu d’obres de millora de les instal.lacions d’aigua potable de Marganell
amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars del projecte d’obres
i plec de Clàusules Administratives Particulars per l’import total (pels dos anys de
contracte) de ..................................... euros, més .....................................
euros corresponents a l'IVA (expressades les xifres tant del pressupost com de l'IVA
en lletres i números)

(lloc, data i signatura del licitador)
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