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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER AL CONTRACTE D’OBRA PER A
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA INTEGRAL DEL BARRI DE CAN
TRIES. FASE 1. SUBFASE B (OMO 16/17) AMB OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA
SOCIAL I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

CiT OBRES 09/17
Clàusula 1.- Objecte del contracte i codificació CPV
1.1. La present licitació té per objecte la contractació de l'execució de les obres del projecte de
millora integral del barri de Can Tries. Fase 1. Subfase b (OMO 16/17) amb objectius
d’eficiència social i sostenibilitat ambiental, amb les característiques especificades en aquest
plec i plec de prescripcions Tècniques.
1.2. Aquest projecte es composa de la següent memòria valorada: “projecte de millora integral
del barri de Can Tries. Fase 1. Subfase b (OMO 16/17)”.
1.3 El Vocabulari comú de contractes públics CPV, segons el Reglament (CE) 213/2008, de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del
Parlament Europeu i del Consell pel qual s'aprova el CPV:
Codi núm. 45233140 –2 obres vials
S’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següent:
-

Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.
Pagament del preu a les empreses subcontractades
Llenguatge i imatges no sexistes
Igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones LGTBI

Clàusula 2.- Necessitats i idoneïtat del contracte
Aquest contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l'Ajuntament.
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es detalla en el plec
de prescripcions tècniques que figura a l’expedient.
Clàusula 3.- Procediment de contractació, tramitació i òrgan de contractació
3.1. L’adjudicació del contracte es realitza mitjançant procediment obert (art.138 i 157 del
TRLCSP) en el qual tota empresa interessada pot presentar una proposició i queda exclosa
tota negociació dels termes del contracte amb les empreses licitadores. No està subjecte a
regulació harmonitzada, atès que el valor estimat del contracte és de 329.138,98 € i per tant
no es igual o superior a l’establert en l’article 14.1 del TRLCSP.
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3.2 L'expedient de contractació seguirà la tramitació urgent establerta als articles 112 i 144
del TRLCSP.
3.3. L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, d’acord amb el Decret de 18 de
juny de 2015 de delegació de competències d’atribucions de l’Alcaldessa atès que el valor
estimat és de 329.138,98 € (sense IVA)
Clàusula 4.- Normativa aplicable
El contracte es regirà pel present Plec de Clàusules, pel Plec de Prescripcions Tècniques i amb
la legislació que a continuació es detalla:

Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, ambdós
amb caràcter contractual d’acord amb els articles 115 i 208 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’empresa o empreses adjudicatària/ries haurà de signar ambdós plecs.

Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant TRLCSP), modificada per la Llei 14/2013,
de 13 de setembre de recolzament als emprenedors

Reglament general de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant RGLCAP)

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.

Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques a Catalunya i la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura
electrònica.

Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i les disposicions legals i reglamentàries que la
despleguin, modifiquin o afectin.

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d'octubre.

Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13
de juny .

De forma supletòria, per a la resta de l’ordenament jurídic administratiu en els casos en
què sigui aplicable a causa de la falta d’una norma contractual específica.
La normativa del dret privat, que ha d’actuar amb caràcter supletori, en les qüestions que no es
poden resoldre amb l’aplicació directa de les disposicions sobre contractació administrativa o
de les normes generals del dret administratiu.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
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documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o de la normativa que
resultin d’aplicació en execució de la cosa pactada, no eximeix l’adjudicatari de l’obligació de
complir-les.
Subsidiàriament pels preceptes del Dret Privat aplicables al contracte.
Clàusula 5.- Publicitat de la licitació
La Present licitació es publicarà mitjançant anunci en BOPB i en el perfil de contractant
https://contractaciópublica.gencat.cat/perfil/Gavà/customProf, amb una antelació mínima de 13
dies naturals a l’assenyalat con a últim per a la recepció de les proposicions.
Clàusula 6.- Termini d'execució
El termini d’execució serà de sis (6) mesos a partir de la data de signatura del contracte.
S’aixecarà una Acta de Comprovació de Replanteig que determinarà el començament de les
obres.
Clàusula 7.- Valor estimat del contracte i pressupost màxim de licitació
7.1.

El sistema per a la determinació del preu del contracte es pel total i serveis associats
establerts en l’objecte del contracte.

7.2.

El valor estimat del contracte es de 329.138,98 € (sense IVA)

7.3.

El pressupost de licitació es de 398.258,17 €(inclòs l’IVA del 21%) essent l’import
base de 329.138,98 € l ‘import de l’IVA del 21% 69.119,19 € .

L’import del pressupost de licitació te caràcter de màxim i les empreses licitadores no podran
superar en cap cas l’import total de la licitació. Les ofertes que superin aquest preu seran
desestimades i excloses automàticament de la licitació.
El pressupost de licitació inclou el benefici industrial i les despeses generals, essent a càrrec de
l’empresa contractista adjudicatària totes les carregues fiscals, laborals i altres que poguessin
correspondre, i especialment les despeses, taxes, arbitris i impostos derivats del contracte i de
la seva execució, així com les despeses de transport i d'assegurança fins al lloc de lliurament.
El pressupost de licitació inclou el benefici industrial i les despeses generals, essent a càrrec de
l’empresa contractista adjudicatària totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin
correspondre, i especialment les despeses, taxes, arbitris i impostos derivats del contracte i de
la seva execució, així com les despeses de transport i d’assegurança fins al lloc de lliurament.
Tots els transports i desplaçaments que motivin els serveis contractats, són a compte del
contractista adjudicatari i s’entenen compresos en el preu ofertat.
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Clàusula 8.- Aplicació pressupostària i existència de crèdit.
La despesa anirà a càrrec del pressupost vigent de l’Ajuntament que per a l’exercici 2017 s’han
complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del
contracte disposant de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que derivin
d’aquest contracte i anirà a l’aplicació pressupostària 32016 1533F 619000017
Clàusula 9.- Revisió de preus
Per la naturalesa d’aquest contracte, no es procedent la revisió de preus. L’empresa
adjudicatària ha de tenir en compte al oferir el preu, que l’ha de mantenir des del moment que
presenta l’oferta fins a la seva execució, en el cas de ser adjudicatari.
Clàusula 10.- Requisits de capacitat, aptitud i solvència de les empreses licitadores.
10.1. Capacitat i aptitud
10.1.1. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o
jurídiques, amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat
d'obrar i que no estiguin incorregudes en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar
amb l’Administració Pública, previst a l’article 60 del TRLCSP, i acreditin la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte,
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els
empresaris/es hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu
cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del
contracte.
10.1.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles 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 que 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.
10.1.3. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
10.1.4. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la
Comunitat Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acreditarà
mitjançant la inscripció en els registres professionals o comercials o la presentació d’una
declaració jurada o de les certificacions que s’indiquen en l’annex I del RGLCAP, en les
condicions previstes per la legislació de l’Estat on estiguin establerts (articles 58, 72.2 i 84.1
del TRLCSP).
6

10.1.5. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la
Comunitat Europea ni signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l'aportació d’un informe emes per la missió diplomàtica permanent o de l’oficina consular
d’Espanya del lloc on radiqui el domicili de l’empresa, en el qual es farà constar, prèvia
Acreditació per part de l’empresa, que figuren inscrites en el seu registre local professional,
comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trànsit local en l'àmbit
de les activitats que abasta l’objecte del contracte, d’acord amb l’article 10 del RGLCAP i, a
mes, hauran de complir els requisits establerts en l’article 55 del TRLCSP.
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 son nacionals ha
signat l’Acord sobre contractació publica de l'organització Mundial del Comerç (OMC),
sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista a l’article 16 del
TRLCSP o, en cas contrari, un informe de reciprocitat.
10.1.6. L'Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura publica
fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidàriament davant l'Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
Als efectes de la licitació, els i les empresaris/es que vulguin concórrer integrats en una unió
temporal han d’indicar els noms i les circumstancies dels que la constitueixin i la participació
de cadascun/a, com també que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal si resulten adjudicataris/es del contracte.
La durada de les unions temporals d’empresaris/es ha de coincidir amb la del contracte fins a
la seva extinció. Per als casos en que sigui exigible la classificació. i concorrin en la unió
empresaris/es nacionals, estrangers/es que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió
Europea i estrangers/es que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea, els que
pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació., i aquests últims, la seva
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Cada licitador no pot presentar mes d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en
unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figures en mes d’una unió temporal. La
infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que hagi
subscrit.
10.2 Solvència econòmica i financera i tècnica i professional
L’ Empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la documentació
assenyalada en el present article o acreditant la seva classificació com a contractista d’obra en
el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte, que és la següent:
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A21
G41
I11
C61
10.2.1. Solvència econòmica i financera. S’haurà d’acreditar per alguns del següents mitjans:
 Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum de
negoci dels tres darrers conclosos haurà de ser al menys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i al menys una
vegada i mitja el valor anual mig del contracte si la seva durada és superior a un any,
que s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les
dipositades al registre oficial en què hagi de ser inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
 Als contractes l’objecte del qual consisteixi en serveis professionals, es podrà acreditar
mitjançant la disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals,
vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes, per import no inferior al
valor estimat del contracte, així com aportar el compromís de la seva renovació o
pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del
contracte.
L’acreditació d’aquest requeriment s’efectuarà mitjançant certificat expedit per
l’assegurador, on constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció,
pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos en que procedeixi.
10.2.2. Solvència tècnica i professional
S'haurà de presentar com a condició per a poder licitar
a) Relació de les obres executades en el curs dels últims deu anys avalada per certificats de bona
execució, en aquests certificats hauran de figurar:
-Import, data i lloc d'execució de les obres fixant si es van executar segons les regles de la
professió i si es van portar a bon terme.
Nº mínim de certificats d'obres assimilables de la mateixa tipologia i import igual o superior que
s'hauran de presentar: 3, aquests certificats hauran d'estar signats pel promotor i el facultatiu de
l'obra corresponent
b) Nomenament del tècnic titulat o les unitats tècniques, siguin o no integrades a l’empresa,
dels que disposi per l’execució de les obres, especialment els responsables del control de
qualitat i execució, acompanyada dels documents acreditatius corresponents. Per l'obra objecte
del contracte haurà de ser un Arquitecte tècnic o superior, un enginyer tècnic d'obra pública o
superior adjuntant el seu currículum. Cas que en el decurs de l'obra la constructora hagués de
canviar el tècnic s'hauria de substituir per un perfil equivalent.
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c) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal
directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa
corresponent.
d) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per
l’execució de les obres, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent d’acord
amb l’establert als plecs tècnics particulars.
II DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, D’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 11.- Classificació exigible
No serà indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat, atès que el valor estimat
del contracte és inferior a 500.000 euros.
No obstant això, i de cara a l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica i
professional, la classificació empresarial corresponent a aquest tipus d’obra serà l’especificada
a la clàusula 10.2 d’aquests plecs.
Clàusula 12.- Presentació de documentació i de proposicions
12.1- Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en DOS SOBRES, designats respectivament amb els números 1i 2 tancats,
identificats i signats per qui lícita o per la persona que representa l’empresa, tot indicant el
nom i cognoms o raó social, respectivament. Així mateix, els sobres han de precisar la licitació
a que concorren. En cada sobre s’ha d’incloure un índex en que es faci constar els documents
inclosos ordenats numèricament.
La documentació que hagi de presentar al que es proposi com adjudicatari haurà de ser
originals, o be autèntics o si s’escau compulsats administrativament. Les empreses estrangeres
han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
12.2- Termini de presentació de les ofertes i accés a la documentació
El termini de presentació d’ofertes és de tretze (13) dies naturals, a comptar des de la
publicació de l'anunci al BOPB i al perfil del contractant En cas que l’últim dia finalitzés en
dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia laborable següent.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Es tindrà accés als plecs i la documentació a traves del “Perfil del Contractant” integrat a la
pagina web municipal :
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https:// contractaciópublica.gencat.cat/perfil/Gavà/customProf

12.3- Lloc de recepció de les ofertes.
Presencialment, en la Secretaria General de l'Ajuntament de Gavà (placa de Jaume Balmes, s/n
planta 1a.) Tel. 93 263 91 10 de 9 a 13 hores i de dilluns a divendres, excepte festius al
municipi.
També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de
presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data d'imposició de
la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta,
mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini
de presentació d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic que s’ha remès l’oferta, serà vàlida si consten la
transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si
s’identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries.
El correu electrònic al que el licitador ha de comunicar que la seva oferta l'ha presentat per
correu postal és ciutatiterritori@gava.cat
Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de proposicions
sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà
admesa en cap cas.
12.4- Les proposicions son 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, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per
contractar.
12.5- Cada empresa licitadora no pot presentar mes d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en mes d’una
unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de totes les propostes
per ella subscrites.
12.6- Els/les licitadors/es podran indicar quina informació de la seva proposició te caràcter
confidencial. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de
documents d'accés públic, ni tampoc l’oferta econòmica de l’empresa, que es objecte de lectura
en acte públic.
L’Ajuntament garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada. La
presentació de les proposicions porta implícita l'autorització per incorporar les dades personals
en els sistemes d'informació de l’Ajuntament de Gavà, d'acord amb la legislació o normativa
vigent en cada cas. L'Ajuntament de Gavà garanteix la confidencialitat en el tractament de les
dades de caràcter personal que recull, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic
i organitzatiu, que vetllin per la seguretat d'aquestes dades.
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Per a l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei
15/99, LOPD, l’interessat podrà adreçar-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament de
Gavà (Pl. de Jaume Balmes, s/n baixos) indicant clarament en l'assumpte “Exercici de Drets
LOPD”
12.7- Contingut dels sobres
Contingut del SOBRE núm. 1 (Declaració responsable/Formulari de dades)
La introducció errònia de documentació en els sobres núm.. 1, que permeti conèixer el
contingut del sobre 2, que permeti conèixer informació del contingut de la proposta econòmica
o documentació tècnica avaluables mitjançant formules aritmètiques, comportarà l'exclusió
automàtica del licitador/a.
Un primer sobre assenyalat com SOBRE NÚM 1 que tindrà per títol “Declaració responsable
i Formulari de dades del procediment obert relatiu al contracte d’obra per a l’execució del

projecte de millora del barri de Can Trias (OMO 16/17) amb objectius
d’eficiència social i sostenibilitat ambiental presentada per l’empresa ..........................
amb CIF/NIF .........., amb domicili a efectes de notificacions ..................., telèfon........, fax......
e-mail..... "
SOBRE núm. 1 : Ha de contenir dos documents, que son:
1-Una declaració responsable conforme l’empresa licitadora compleix els requisits de
solvència, capacitat i la resta dels requisits legals que el text refós de la Llei de contractes del
sector públic i els plecs exigeixen i la de no estar incurs en cap de les circumstancies de
prohibició de contractar amb l'Administració Publica, previstes en l'art. 60 del TRLCSP que ha
d’incloure la manifestació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social. (Aquest document figura com ANNEX núm. 1 d’aquest plec
administratiu)
2-Dades de l’empresa licitadora. L’empresa licitadora ha de facilitar per al coneixement de
l'òrgan de contractació, les seves dades generals identificatives. (Aquest document figura
com ANNEX núm. 2 d’aquest plec administratiu).
Contingut del SOBRE núm. 2 (Oferta econòmica i documentació avaluable de forma
autonòmica )
El sobre assenyalat com SOBRE NÚM 2 que tindrà per títol : Proposició econòmica i
documentació avaluables de forma automàtica, del procediment obert relatiu al contracte
d’obra per a l’execució del projecte de millora del barri de Can Trias (OMO 16/17)
amb objectius d’eficiència social i sostenibilitat ambiental , presentada per............
amb CIF/NIF ..., amb domicili a efectes de notificacions ......, telèfon........, fax...... e-mail..... "
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Clàusula 13.- Mesa de contractació
President/a: La Sra. Gemma Badia Cequier, Regidora delegada de Manteniment i qualitat
dels barris, activitats i disciplina urbanística de l’àmbit de Ciutat i Territori i com a suplent Sr.
Miquel Àngel Díaz Naranjo, Tinent d’alcalde de l'Àmbit de Benestar i Acció Social.
Vocals: Sr. Joaquin Garcia Lorca, TAG de l’Ajuntament
Monteserin Heredia, TAG de l’Ajuntament

i com a suplent el Sr. Sergi

Sr. Jose Ma. Garcia Pascual, interventor municipal i suplent la Sra. Herminia Vilches Roca,
cap de comptabilitat.
Sra. Silvia Muntané Besolí, Cap d’Obres i Manteniment i suplent el Sr. Vicenç Porcar
Gilabert, cap del departament de Medi Ambient, Obres i Manteniment de la Ciutat.
Sr. Rafael Marroco Donat, Arquitecte i suplent el Sr. Francisco Reyes Gonzalez , arquitecte
Tècnic.
Secretari/a: El Sr. Manuel Martínez Giménez, Tècnic del servei Jurídic i com a suplent la Sra.
Montserrat Martínez Aliaga, cap de Serveis Generals.
Tots/es els membres de la Mesa de Contractació tindran veu i vot, excepte el secretari de la
Mesa, la qual actuarà amb veu però sense vot.
Per a la valida constitució de la Mesa, hauran d'estar presents la majoria absoluta dels seus
membres i, en tot cas, el president, el secretari/a de la Mesa, el secretari general de la
Corporació o TAG designat i l'interventor o les persones en qui deleguin.
Clàusula 14.- Criteris de valoració de les ofertes
Les proposicions de les ofertes seran estudiades, valorades i ponderades, tant pel que fa a la
seva vessant tècnica com econòmica, d’acord amb els criteris de valoració que es relacionen,
per ordre decreixent d’importància.

La màxima puntuació que es pot obtenir, al final del procés, és de 100 punts, tots ells
amb criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que
preveu l’article 150 del TRLCSP, i es desglossa de la manera següent:
Oferta econòmica (0 a 20 punts).
L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic editable i pdf- i en
paper, amb la justificació dels preus unitaris , pressupost, resum del pressupost i “l’últim full”,
segons el programa informàtic TCQ 2000, de l’ITEC.
Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de licitació
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per garantir la seva congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant:
- No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.
- No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del projecte.
- No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament íntegre o a
justificar.
L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionats suposarà automàticament l’exclusió del
procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del contracte.
Els preus unitaris presentats, no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada
sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i per tant , per al
pagament d’aquesta.
Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’últim full” del
pressupost detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” respecte del preu
de licitació. Aquesta baixa serà la base per a la valoració d’aquest criteri núm.5, únicament
servirà per aquest fi i s’expressa en % i en valors positius, segons la següent definició:
Oferta econòmica – Pressupost de licitació
B(%) = - (

) x 100
Pressupost de licitació

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius d’incongruència amb
el pressupost de licitació exposats anteriorment es calcula un primer valor mitjà, el valor mitjà
“corregit” inicial (Bmig,c,O).
Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per el seu càlcul, en funció del nombre
d’ofertes presentades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems segons el següent
criteri:
- No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat 6 o menys.
- S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes;
- S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 o més ofertes
presentades ;
Aquest valor mitjà “corregit” inicial (Bmig,c,O) serveix en primera instància per a la
identificació d’aquelles ofertes que tinguin la consideració de desproporcionades o anormals
segons el següent criteri: tindran aquesta consideració, aquelles ofertes econòmiques que
representin una baixa que superi en 5 punts percentuals del preu de licitació aquest valor mitjà
corregit del conjunt de les baixes ofertades (Bmig,c,O).
Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 152 del TRLCSP,
l’òrgan de contractació podrà demanar una justificació detallada del cost d’execució material,
seguint la pauta i contingut següent:


Materials: aportació de certificats de comprimís del subministrador degudament signats.
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- Ma d’obra : llistat dels preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no poden ser
inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plec.

- Maquinària:
- Pròpia : serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de la
maquinària en cada cas.
- Aliena (lloguer) :serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de la màquina,
degudament signat.

- Subcontractistes: En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec
d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i
compromès degudament signat seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents.
- Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de cada
partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els tres conceptes
anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material dels preus ofertats i el
seu cost real.

- Altres
Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida i analitzada, els Serveis Tècnics de
l’Ajuntament determinaran quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant
aquestes darreres excloses del procediment.
Així doncs , del conjunt finalment resultant d’ofertes acceptades, i ara ja només a efectes de
puntuació es calcularan la Baixa Màxima (Bmax) i el valor mitjà “corregit” (Bmig.c).
Aquest segon valor mitjà corregit calculat (Bmig.c) no suposarà un nou valor per a la
consideració d’ofertes desproporcionades, ja que aquesta identificació s’ha de fer amb el conjunt
de la totalitat de les ofertes de manera que es dóna per tancada amb la primera de les anàlisis
fetes en funció del primer valor mitjà corregit calculat (Bmig,c,O).
Per tant, la puntuació final a obtenir per cada oferta acceptada, també exposada al gràfic
adjunt, s’obtindrà segons la formulació següent:
- Si B(%)  (Bmig.c)

(17xBmax–20xBmig.c) x B(%)2 - (34xBmax–37xBmig.c) x Bmig.c x B(%)
Punts =
Bmig.c2 x (Bmig.c–Bmax)

- Si Bmig.c  B(%)  Bmax
3xB(%) + 17xBmax – 20xBmig.c
Punts =
Bmax – Bmig.c
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Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, per tant,
no es tindran en compte per als càlculs anteriors.

Pla d’obres i termini (0 a 30 punts).
L’ofertant ha de presentar el pla de treballs previst així com una proposta de termini.
1. Pla de treballs ( 15 punts).
Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en
compte tos els aspectes i les fases d’execució proposades s’adjuntarà l’explicació del detall de
l’execució dels treballs ( 15 punts).
L’ofertant ha de presentar el pla de treballs previst així com una proposta de termini.
Es presentarà un pla de treballs amb caràcter contractual on hi figurin totes les activitats
previstes i camins crítics tenint en compte tots els aspectes i les fases d’execució.
2. Termini ofertat (fins a 15 punts).
La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant escrit de proposició similar al de
l’oferta econòmica, signat per la persona autoritzada.
Aquest termini haurà de ser congruent amb el pla d’obres presentat i s’expressarà en mesos i/o
fraccions de mes. En cas que algun licitador en parlés de setmanes, l’equivalència serà de 4
setmanes per 1 mes a efectes d’oferta i dels càlculs posteriors.
Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini acompanyada del pla de
treball, la puntuació serà de zero punts per aquest concepte.
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d’execució de licitació que
és de 6 mesos.
Puntuació:
5 mesos 15 punts
5 mesos i 1 setmana 13 punts
5 mesos i 2 setmanes 11 punts
5 mesos i 3 setmanes 9 punts
6 mesos
7 punts
Execució de partides com a millora de projecte ( 50 punts).
Segons pressupost valorat a l’annex 5.
L’ofertant interessat cas de fer les millores les executarà totes i obtindrà 50 punts. En cas
contrari obtindrà O punts
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* Al pressupost de l’annex 5 no incopora ni gastos generals, ni benefici industrial ni l’IVA
vigent, que anirà a càrrec de l’adjudicatari

Clàusula 15 Pràctica de la valoració de les ofertes
15.1 La Mesa de contractació, que es reunirà en sessió no pública a partir del primer dia hàbil
després de la finalització del termini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la
documentació del Sobre núm. 1 (declaració responsable de tenir capacitat i formulari amb les
dades del licitador/a) i exclourà automàticament aquells licitadors que no aportin la
documentació requerida, o que l’hagin presentat fora de termini.
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a les
empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de
contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a tres dies hàbils.
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada 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.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació farà
públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
A continuació i en el mateix dia de l’obertura del sobres núm 1, la Mesa de contractació
procedirà, en sessió pública, a l'obertura del sobres núm. 2, excepte els sobres de les
proposicions excloses i enviarà el contingut del sobres núm 2 al/s tècnic/s competent/s per a
que emeti/n informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica.
Un cop la Mesa de contractació rebi la puntuació de la valoració dels criteris automàtics,
classificarà per ordre decreixent, les proposicions presentades i acceptades i requerirà la
documentació indicada en la clàusula 17a al licitador que hagin quedat en primer lloc de la
classificació.
Un cop presentada la documentació requerida per la Mesa, aquesta elevarà a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació a favor del licitador que hagi quedat en primer lloc de la
classificació.
La comunicació del lloc, data i hora de les sessions públiques d’obertura de sobres es farà al
correu electrònic designat pels licitadors a la documentació administrativa a efecte de
comunicacions i també es podrà publicar en el perfil del/la contractant de la web municipal.
Seran rebutjades, mitjançant resolució motivada, les proposicions que no concordin amb la
documentació examinada i admesa, les que modifiquin substancialment els models de
proposició establerts en aquest Plec, així com aquelles que continguin un error manifest en
relació amb l’import de la proposició. Igualment, seran rebutjades aquelles proposicions en les
quals el licitador/a reconegui l’error o inconsistència de la mateixa, que la facin inviable.
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15.2 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s’apreciarà segons l’exposat a la clàusula
14a d’aquests plecs.
1 Només es sumaran les ofertes no excloses de la licitació.
Si, un cop tramitat el procediment a que fa referència l’article 152.3 del TRLCSP, l'òrgan de
contractació considera, a partir de la justificació efectuada per l’empresa licitadora i dels
informes emesos, que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors
anormals o desproporcionats, l’exclourà del procediment.
En el cas que la proposta d'adjudicació recaigui amb un licitador/a que ha presentat una oferta
amb valors anormals i desproporcionats, i sigui admesa per la Mesa de contractació, l'òrgan de
contractació demanarà una garantia addicional complementaria de fins un 5 % de l’import
d'adjudicació exclòs l’impost sobre el valor afegit (IVA) per garantir el compliment de
l’objecte del contracte. En el cas que el preu del contracte es determini en funció de preus
unitaris la garantia addicional complementaria de fins un 5 % serà sobre el pressupost base de
licitació, IVA exclòs.
Clàusula 16 Criteris de desempat en el supòsit d’empat de les puntuacions totals.
En el supòsit d’igualtat en les puntuacions totals de les ofertes, el criteris de desempat per
ordre decreixent son:
L’empresa que disposi dins la seva plantilla un major percentatge de treballadors/es amb
discapacitat acreditable documentalment.
En el cas de mantenir l’empat, es farà un sorteig en una sessió publica.
Clàusula 17 Classificació de les ofertes definitives i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
La Mesa de contractació classificarà les ofertes definitives, per ordre decreixent, les proposicions
presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades tenint en compte la puntuació
obtinguda per aplicació dels criteris per a la valoració de les ofertes establerts en aquest plec,
podent sol·licitar aquells informes tècnics que estimi pertinents.
El secretari de la Mesa de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi obtingut la
puntuació més alta per a què, dins del termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent
a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti tota la documentació esmentada a
continuació.
Documentació a presentar per les empreses no inscrites en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI)
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17.1.Acreditació de la personalitat jurídica i capacitat d’obrar del licitador:
17.1.1.- Si es una empresa espanyola i el titular es una persona física:
- Copia legitimada notarialment o compulsada administrativament del NIF.
17.1.2. – Si es una empresa espanyola i el titular es una persona jurídica:
- Escriptura de constitució o de modificació, en el seu cas, inscrita en el Registre Mercantil,
quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no
ho fos, l'acreditació de la capacitat d'obrar es farà mitjançant l'escriptura o document de
constitució, o de modificació corresponent, es a dir, els estatuts o acta fundacional en que
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el
corresponent registre oficial.
- Copia legitimada notarialment o compulsada administrativament del NIF de l’empresa.
17.1.3.Si es una Unió d’empresaris:
Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i
solvència conforme a les clàusules d’aquest plec.
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats solidàriament i
hauran de nomenar un representar o apoderat únic de la Unió amb poders suficients per a
exercir els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins l'extinció del mateix,
sense perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar per cobraments i
pagaments de quantia significativa. A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin
concórrer integrats en una unió temporal, hauran d’indicar els noms i circumstancia dels que la
constitueixin i la participació de cadascun d’ells i el compromís de constituir-se formalment en
Unió temporal, cas de resultar adjudicataris.
La durada de les unions temporals d’empresaris serà coincident amb la del contracte fins a la
seva extinció.
Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l'Administració competent. Només en el
cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva constitució en escriptura publica
i aportar el NIF definitivament assignat.
17.2.Acreditació de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les
ofertes
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un poder
suficient per fer-ho i una fotocopia del document nacional d’identitat.
Quant a la forma, el poder ha de reunir els requisits següents:
-Ser escriptura publica.
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-Ser copia autentica
-Estar inscrit en el Registre Mercantil o en registre oficial corresponent.
17.3 Documentació que acrediti la solvència tècnica, professional, que s’especifica en la
clàusula núm. 10 d’aquest plec administratiu . Així mateix, document acreditatiu de
l’efectiva disposició de mitjans (humans i materials) que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.
17.4 En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
Si l’empresa proposada com adjudicatària es subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i esta obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l'epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el
darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat
donat de baixa en la matricula de l’Impost.
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d'exempció recollit en l’apartat 1 de l’article
82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de marc, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal
d'exempció i el document de declaració en el cens de persones obligades tributàriament.
Si no hi ha relació directa entre l'epígraf corresponent a l’objecte social de l’empresa licitadora
i l’objecte d’aquesta licitació, aquest fet es considerarà causa d'exclusió del procediment de
licitació.
17.5 Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributaries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributaria amb l’Estat.
17.6 Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.
A tal efecte son valides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria
de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP
17.7 Certificat positiu de l’Ajuntament de Gavà, acreditatiu que l’empresa es troba al
corrent de les obligacions tributaries i de la inexistència de deutes per sancions o multes
pendents amb l’Ajuntament de Gavà. En aquest cas, el certificat esmentat, s’expedirà d’ofici
per les intervencions delegades prèvia sol·licitud del secretari de la Mesa de contractació o
servei gestor del procediment segons el cas.
17.8 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix en aquest plec administratiu.
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17.9 Rebut acreditatiu de tenir vigent la pòlissa de Responsabilitat Civil que ha de cobrir
cadascun dels accidents, danys i perjudicis que puguin ocasionar a tercers produïts per omissió
o acció o com a conseqüència dels treballs realitzats en la prestació dels serveis, amb un import
mínim de 300.000 € per sinistre i 150.000 € per víctima.
17.10 Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació
corresponents.
17.11 Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir, amb renuncia
expressa al seu fur propi (Annex 4 d’aquest plec)
Documentació a presentar només per la empresa que ha obtingut major puntuació si
inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI)
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(Departament d’Economia i Finances, passeig de Gracia, 19, 5a planta, 08007 Barcelona;
https://reli.gencat.net/ ), les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els
documents i les dades que hi figuren.
L'òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, si
hi ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment d'adjudicació en curs.
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que acredita: la
personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació empresarial; l’alta
en l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració
d'exempció.
Aixi mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració, segons la qual no es
troba en cap de les circumstancies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix
l’article 60 del TRLCSP, no s’ha donat de baixa en la matricula de l’impost d’activitats
econòmiques i, especialment, segons la qual esta al corrent en el compliment tant de les
obligacions tributaries com de les relatives a la Seguretat Social.
1.Una declaració d’inscripció en el Registre Electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) responsable en que es manifesti que les circumstancies
reflectides en el certificat son vigents i no han experimentat variació. Si hi han dades
caducades s'hauran de presentar la documentació que acrediti la seva vigència.
2.Certificat positiu de l’Ajuntament de Gavà, acreditatiu que l’empresa es troba al corrent
de les obligacions tributaries i de la inexistència de deutes per sancions o multes pendents amb
l’Ajuntament de Gavà. En aquest cas, el certificat esmentat, s’expedirà d’ofici per les
intervencions delegades prèvia sol·licitud del secretari de la Mesa de contractació.
3.Document acreditatiu de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP
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4.Document acreditatiu de la conformitat de la constitució de la garantia definitiva, d’acord
amb el que s’estableix en aquest plec administratiu, mitjançant retenció sobre certificació
d’obra.
5.Rebut acreditatiu de tenir vigent la pòlissa de Responsabilitat Civil amb un import mínim
de 300.000 € per sinistre i 150.000 € per víctima.
6.Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació corresponents.
7.Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir, amb renuncia
expressa al seu fur propi (Annex 4 d’aquest plec)
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar,
abans de l'adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal
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.
En el cas que no es complimenti adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat,
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 que hagin quedat classificades les
ofertes. A mes, aquest fet constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa
de prohibició de contractar.
L’eventual falsedat en les declaracions de l’empresa licitadora podrà derivar en causa de
prohibició de contractar amb el sector públic, segons la previsió de l’article 60.1.e) del
TRLCSP, així com causa de resolució d’aquest contracte, tal com s’estableix en la clàusula
trenta-novena d’aquest plec administratiu.
Clàusula 18.- Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula quinzena, l'òrgan de
contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària
dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
Quan l'únic criteri a considerar per seleccionar l’adjudicatari del contracte sigui el del preu,
l'adjudicació ha de recaure en el termini màxim de quinze dies a comptar de l'endemà de
l’obertura de les proposicions. Transcorregut el aquest termini sense que s’hagi produït
l'adjudicació, els/les licitadors/es tenen dret a retirar la seva proposta i a que se'ls torni o
cancel·li la garantia constituïda, si escau.
L'adjudicació es farà en resolució motivada, dictada la qual, i si escau, es tornarà
immediatament als licitadors la garantia provisional excepte la corresponent al/la licitador/a
seleccionat per l'adjudicació, que no li serà tornada fins que no hagi dipositat la garantia
definitiva, sense perjudici que pugui aplicar el seu import a la constitució d’aquesta ultima. En
tot cas, la garantia provisional serà encautada a les empreses que retirin injustificadament la
seva proposició abans de l'adjudicació.
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L'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores en el termini màxim dels 10
dies hàbils següents a que hagi estat acordada i simultàniament es publicarà en el perfil de
contractant
En la notificació de l'adjudicació s’indicarà el termini en que s’ha de procedir a la
formalització del contracte.
La notificació s’ha d’efectuar per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la
seva recepció per la persona destinatària. En particular, es pot efectuar a l’adreça de correu
electrònic que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions,
d’acord amb la llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015 de procediment administratiu comú de les
Administracions públiques. En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificació,
amb els efectes previstos en la legislació de procediment administratiu comú, article 43.2 Llei
39/2015, serà de deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que
s’accedeixi al seu contingut.
No obstant això, per tal d’evitar els efectes del rebuig de la notificació, es pot considerar
l’oportunitat o conveniència d’efectuar una segona notificació abans d’entendre efectuat aquest
tràmit i continuar amb el procediment).
Sens perjudici de l’exposat anteriorment, les empreses licitadores podran donar-se d’alta en el
Perfil del licitador de la Plataforma de serveis de contractació publica,
https://contractaciópublica.gencat.cat/perfil/Gavà/customProf. prèvia l'autenticació requerida.
El Perfil del licitador/a es un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb
l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora amb un seguit d’eines que
facilita l'accés i gestió d’expedients de contractació del seu interès. Entre aquests serveis es pot
fer us del sistema de notificacions electròniques e-Notum. Per donar-se d’alta cal fer ‚clic‛ en
l’apartat Perfil de licitador‛ de la Plataforma de serveis de contractació publica i disposar de
certificat digital.
Clàusula 19.- Garantia Provisional i Definitiva
Garantia provisional. No es requereix garantia provisional
Garantia definitiva. L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmicament més
avantatjosa haurà de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5% de
l’import d’adjudicació exclòs l’impost sobre el valor afegit (IVA), dins del termini de 5 dies
hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, perquè presenti la
documentació establerta a l’article 151 del TRLCSP.
Com a mitja de garantia s’estableix l’establert a l’article 96.2 del TRLSCP mitjançant retenció
en el preu
La garantia definitiva assegurarà el compliment de l'objecte del contracte i les obligacions
del/la contractista. Respondrà de les penalitats imposades al/la contractista, de les despeses
originades a l'Administració per demora i incompliments del contractista, dels danys i
perjudicis ocasionats a conseqüència de l'execució del contracte i de la inexistència de vicis o
defectes dels bens subministrats durant el termini de garantia establert al contracte i, per tant,
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no es retornarà a l'adjudicatari/a fins que s'hagi emes la recepció i prèvia instrucció de
l'expedient de devolució amb informe favorable de l’interventor municipal i del/la cap de la
secció tècnica o del servei corresponent.
La garantia definitiva durant tota la vigència del contracte i fins a la seva devolució, haurà
d’equivaler al 5% de l’import de l'adjudicació, de forma que l’increment d’aquest a causa
d’ampliacions de les prestacions del servei o per la confiscació parcial o total de la garantia per
incompliment, obligarà al contractista a constituir una garantia complementaria.
En casos especials, i segur en cas de baixa temerària admesa, l'òrgan de contractació pot exigir
que, a mes de la garantia definitiva, es presti una garantia complementaria de fins el 5% de
l’import d'adjudicació del contracte, de manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu
del contracte
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 es torna o cancel·la fins que no venci el termini de garantia i s’hagi complert
satisfactòriament el contracte de que es tracti, o fins que no es declari la resolució d’aquest
sense culpa del/la contractista.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no en resulten
responsabilitats s’ha de tornar la garantia constituïda o s’ha de cancel·lar l’aval o assegurança
de caució.
L’acord de devolució s’ha d’adoptar i notificar a l’interessat/da en el termini de dos mesos des
de la finalització del termini de garantia.
Clàusula 20.- Formalització i perfecció del contracte
20.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa
adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu càrrec
les despeses corresponents.
20.2 En el cas de contractes que siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació:
La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies
hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l'adjudicació a que es
refereix la clàusula anterior.
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa adjudicatària per a que formalitzi el contracte en
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un termini no superior a cinc dies a comptar del següent aquell en que hagi rebut el
requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que
s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de
la formalització o que l'òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació:
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a
aquell en que es rebi la notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores a que es refereix
la clàusula anterior.
20.3 Si per causes imputables a l'adjudicatari/a no s'hagués formalitzat el contracte dins del
termini assenyalat, l'òrgan de contractació podrà acordar la confiscació sobre la garantia
definitiva de l'import de la garantia provisional que, en el seu cas, s'hagués exigit; i podrà
entendre que l’adjudicatari retira la seva oferta sol·licitant la documentació al següent licitador
per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
20.4Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar,
abans de l'adjudicació del contracte, l’escriptura publica de constitució de la unió temporal 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.
20.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 del TRLCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
20.6El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
20.7La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de
contractació: https://contractaciópublica.gencat.cat/perfil/Gavà/customProf
Clàusula 21.- Resolució del contracte
21.1 Les causes i els efectes de resolució del contracte son les assenyales als articles 216.6,
223 i 225del TRLCSP. En particular serà causa de resolució del contracte l’incompliment de
les obligacions contractuals essencials especificades en els plecs que regulen aquesta
contractació. Així mateix el present contracte podrà ser resolt per l’incompliment de les
obligacions establertes pel que fa a terminis de lliurament (totals o parcials) indicats en el plec
tècnic.
21.2-També es causa de resolució del contracte, l’incompliment de l'obligació de l’empresa
contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents que, no essent públics o
notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
24

21.3-També es causa especifica de resolució del contracte haver incorregut en falsedat en
efectuar la declaració responsable a que es refereix l’article 146.1.c) o en facilitar qualssevol
altres dades relatives a la capacitat i solvència, o haver incomplert, per una causa que li sigui
imputable, l'obligació de comunicar la informació que preveuen l’article 70.4 i l’article 330 del
TRLCSP.
21.4-Aixi mateix, es causa especifica de resolució del contracte, l’incompliment de les
obligacions previstes en la clàusula 30 en relació amb l’ús del català i, en general,
l’incompliment de qualssevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la persona
designada per l’Administració per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del contracte.
No obstant això, amb caràcter previ a l'adopció de les mesures de resolució contractual, l'òrgan
de contractació podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions
lingüístiques d’us del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 212 del
TRLCSP.
21.5-també, es causa especifica de resolució del contracte, l’incompliment per part de
l’empresa del deure d’afiliació i alta a la Seguretat Social del personal que ocupi per a
l’execució del contracte.
En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l’article
224 del TRLCSP i seguint el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.
També serà causes de resolució del contracte l’incompliment per part de l’adjudicatari del
termini de lliurament de les armilles, quan aquest incompliment sigui molt greu, es a dir que el
termini de lliurament sigui superior a 10 dies laborables. L’Ajuntament podrà imposar les
penalitats corresponents o be resoldre el contracte.
Clàusula 22.- Cessió dels contractes i subcontractació
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de l’empresa que cedeix no
hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts a l’article 226 del TRLCSP, i de la
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la
cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.
Clàusula 23.- Protecció de dades personals.
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article
12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
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Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat
per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’Ajuntament de Gavà. En
el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a
dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de
secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el
desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
En el cas que l'objecte del contracte suposi el tractament de dades de caràcter personal, de
persones identificades o identificables, el contractista signarà un Annex al contracte, específic
que reculli els seus deures i obligacions en relació amb el tractament de les dades, com
Encarregat del Tractament, tal i com es preveu a la LOPD i al Reglament que la desenvolupa.
Cas que l’objecte del contracte no suposi el tractament de dades de caràcter personal, el
contractista signarà un Annex al contracte, amb els deures i obligacions com Prestador de
Serveis.
El responsable del fitxer: Ajuntament de Gavà, podrà sol·licitar, en qualsevol moment al
contractista, certificació d’acompliment en matèria de protecció de dades.
Clàusula 24.- Obligacions de l’empresa adjudicatària
24.1 Compliment legislació laboral. Seguretat i salut en el treball:
L’empresa adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.
En el cas que ho exigeixi la legislació sectorial vigent en matèria de seguretat i salut en el
treball, l'empresa adjudicatària, en un termini màxim de deu dies naturals, a comptar des del
següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l'inici dels treballs, restarà
obligada a elaborar i trametre al Departament promotor de la contractació el Pla de Prevenció.
L’empresa contractista vindrà obligada a complir amb el conveni regulador del sector pel que
fa al personal adscrit al servei.
L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social de les persones
amb discapacitat i, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu
caràcter d'ocupador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la
relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell/a o entre els o les seus subcontractistes i els
treballadors/es d'un i d'altres.
L’òrgan de contractació durant la vigència del contracte podrà exigir a l’empresa contractista la
presentació de documentació relativa al compliment d’aquestes circumstàncies.
24.2 Compliments de terminis i penalitats per mora:
L’empresa adjudicatària està obligada a complir el termini d’execució del contracte fixat per
l’Administració i dels parcials establert al Pla d'etapes a presentar pel licitador. Quan l’empresa
contractista, per causes imputables a ell/a mateix, hagi incorregut en demora respecte al
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compliment del contracte, l’Administració podrà optar per la seva resolució o per la imposició
de penalitats econòmiques. L’import d’aquestes seran les fixades fixada per l’art. 212 del
TRLCSP.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la indemnització per danys
i perjudicis a que pot tenir dret l’Administració, originats per la demora de l’empresa
contractista. Si el retard es produeix per motius no imputables a l’empresa contractista, s’estarà
al disposat al art. 213 del TRLCSP.
En tot cas, la constitució en mora de l’empresa contractista no requereix intimació prèvia per
part de l’Administració.
24.3 Responsabilitat:
L’empresa adjudicatària està obligada a aportar, per a l’execució correcta dels serveis oferts,
els mitjans personals i materials que siguin necessaris.
L’empresa contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors/es, executarà
el contracte a risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis que
es causin a tercers 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.
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi i de les conseqüències que puguin produir a l’Ajuntament de Gavà, o a tercers, per
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució contracte.
24.4 Despeses exigibles a l’empresa contractista:
Són, en el seu cas, a càrrec de l’empresa contractista les despeses següents:
24.4.1. Les derivades de la la publicitat fins un import màxim de 2.000 euros.
24.4.2. Les derivades de la formalització del contracte.
24.4.3. Els impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser
aplicables segons les disposicions vigents, de la forma i en la quantia que aquestes assenyalin.
24.4.4. Qualsevol altra despesa necessària per a la realització del contracte.
24.5 Assegurances.
L'adjudicatari haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurances de la modalitat de tot risc de la
construcció per un import mínim de 300.000 euros per sinistre i 150.000 euros per víctima i
estar vigent des de l'inici de les obres fins a la finalització del període de garantia.
24.6 Condicions especials d’execució del contracte que poden ser causa de resolució.
Per consideracions de tipus social:
24.6.1 Manteniment de les condiciones laborals durant la vigència del contracte
Es fixa com a condició d’execució contractual que l’empresa licitadora mantindrà, durant la
vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades
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en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que
sigui d’aplicació.
L’incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció
contractual.
24.6.2 Pagament del preu a les empreses subcontractades
Si una empresa subcontractada comunica a l’òrgan de contractació que l’empresa contractista
incompleix, sense causa contractual que ho justifiqui, els seus deures de pagament del preu en
el termini legal fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, es preveu com a condició especial
d’execució contractual que l’òrgan de contractació ha de fer el pagament directe a l’empresa
subcontractista amb detracció del preu al contractista principal.
L’òrgan de contractació ha de donar audiència prèvia a l’empresa contractista perquè pugui
al·legar respecte de la morositat i de la seva causa, segons el que preveu l’article 228 bis del
TRLCSP.
Si l’empresa contractista no aporta causa que justifiqui l’impagament, s’ha d’activar la mesura
social.
Aquesta mesura es complementa amb l’aplicació de la previsió de l’article 228 bis del
TRLCSP de comprovació periòdica dels pagaments a les empreses subcontractistes i
proveïdores, amb la consideració de condició essencial d’execució i sanció de l’incompliment
com a falta molt greu.
24.6.3 - Llenguatge i imatges no sexistes
L’empresa contractista ha de garantir que en les activitats derivades de l’execució del contracte
no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes.
24.6.4 Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI
La Llei catalana 11/2014, de 10 d’octubre, té l’objecte de garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia. L’article 21.b).5è. estableix que les empreses han d’adoptar codis de conducta i
protocols d’actuació per assegurar la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les
persones LGTBI.
En l’execució del contracte públic cal assegurar l’aplicació correcta de la Llei 11/2014. En
aquest sentit, en els contractes que tinguin una composició de mà d’obra significativa o tinguin
la ciutadania com a destinatària de la prestació es pot establir com a condició d’execució
contractual l’acreditació per part de l’empresa de l’adopció de codis de conducta o protocols
d’actuació per garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBI
en l’execució del contracte de referència.
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Clàusula 25.- Jurisdicció competent
D’acord amb l’article 21.1. del TRLCSP, l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu amb
competència a l’àmbit territorial de Gavà és el competent per resoldre les qüestions litigioses
relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes
administratius.
L’empresa adjudicatària renuncia a qualsevol fur o privilegi i se sotmet a les lleis i tribunals de
la jurisdicció contenciosa-administrativa i resta de tribunals competents de l’àmbit territorial
de l’Ajuntament de Gavà per a resoldre qualsevol qüestió que pugui suscitar-se en compliment
del present contracte.
Clàusula 26.- Prerrogatives de l'òrgan de contractació
L’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar aquest contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i
determinar els efectes d’aquesta.
Clàusula 27.- Renúncia i desestiment
L’Òrgan de contractació podrà, per raons d’interès públic degudament justificades, i amb la
corresponent notificació a les empreses licitadores, renunciar a celebrar el contracte abans de
l’adjudicació. També podrà desistir abans de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació, d’acord amb el que preveu l’article 155 del TRLCSP.
Clàusula 28.- Responsable del contracte, direcció de l'obra i delegació de l'obra.
Persona 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
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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
de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació
i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter
tècnic.
La persona designada per aquest contracte és l’Arquitecte Tècnic Sr. Rafael Marroco Donat ,
correu electrònic rmarroco@gava.cat
Clàusula 29.- Projecte final d'obres
El contractista haurà de facilitar tota la informació necessària per a que la Direcció facultativa
pugui redactar el corresponent “Projecte de final d'obres (AS BUILT)”, i això, de forma
continuada al llarg del procés d'execució de les obres.
Qualsevol anomalia en la documentació facilitada haurà de ser esmenada en el termini màxim
d'un mes. Si dites anomalies no fossin corregides en el termini estipulat, l'Ajuntament podrà
procedir a corregir-les amb càrrec a la fiança definitiva.
Clàusula 30.- Terminis
L'adjudicatari està obligat al compliment del termini total fixat per a la realització del
contracte, així com, en el seu cas, dels terminis parcials establert al pla d'etapes presentat pel
licitador establert, que començaran a comptar per a l'adjudicatari a partir del dia següent a la
firma de l'acta de comprovació del replanteig.
S'haurà de complir els terminis parcials i totals fixats en el programa de treball adjunt al plec
de clàusules tècniques o en el seu cas el presentat per l'empresa adjudicatària amb les
correccions de termini corresponents a l'aplicació de la seva proposta de temps d'execució total
on hauran de figurar terminis parcials. Aquesta proposta haurà de ser aprovada per el tècnic
municipal assignat. L'incompliment dels terminis parcials en les activitats fixades en el
programa de treball podrà ser causa de resolució de contracte i de aplicació de penalitats com
en el cas de incompliment de termini total.
Clàusula 31.- Règim de pagaments
El pagament s'efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs efectuats que
s'abonaran de conformitat amb allò establert als articles 216 i 232 del TRLCSP i 147 i següents
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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Clàusula 32.- Recepció de les obres, termini de garantia dels contractes i responsabilitat
per vicis ocults
32.1. El representant de l’òrgan de contractació ha de fixar la data de la recepció i, amb aquest
objecte, ha de citar per escrit la direcció de l’obra, el contractista
i, si s’escau, i a l’interventor municipal. (art. 164 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li siguin
imputables no compleix aquesta obligació, el representant de l’Administració
li ha de remetre un exemplar de l’acta perquè en el termini de deu dies formuli les al·legacions
que consideri oportunes, sobre les quals l’òrgan de contractació
ha d’emetre resolució.
Del resultat de la recepció n’ha d’estendre una acta que han de subscriure tots els assistents, i
han de retirar un exemplar original cadascun d’ells.
A partir de la recepció, començarà a córrer el termini de garantia, que és d’un any.
Durant aquest termini, el contractista està obligat a responsabilitzar-se al seu càrrec de la
conservació i manteniment de les obres.
32.2. El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el
termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.
32.3. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la
liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i
hagi transcorregut el termini de garantia. L’acord de devolució haurà d’adoptar-se i notificar-se
en el termini de dos mesos des de la finalització del termini de garantia.
32.4. Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults
de la construcció, donat l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà
dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a contar des de la
recepció.
32.5. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà
totalment extingida la responsabilitat del contractista.
Clàusula 33 Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l'òrgan de contractació
son susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim jurídic i de procediment de les
Administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, de 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.
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Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim jurídic i
de procediment de les Administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, de 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.
Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar
aquest contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons
d'interès públic, llevat del cas en que les modificacions es trobin previstes en el plec i acordarne la resolució i els seus efectes, son susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de
conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim jurídic i de
procediment de les Administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015 de 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.
Clàusula 34.- Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al regim general
d’invalidesa previst als articles 31 a 36 del TRLCSP.
El Tècnic del Servei Jurídic
signed
CPISR-1 Digitally
by CPISR-1 C
C Manuel Manuel Martínez
[SIGNATURE_FIELD]
Martínez Giménez
Date: 2017.11.21
Giménez 14:16:46 CET
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