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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA i COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUD DEL
PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA RENOVACIÓ
DE LES INSTAL∙LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS.
Programa operatiu FEDER de Creixement sostenible 2014-2020. Dins l'actuacions que componen el projecte
singular subvencionable: corresponent a la Mesura 6.
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I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera.- Objecte del contracte
1.1 Constitueix l'objecte d'aquesta contractació, la prestació del servei de:





Redacció de projectes
Direcció d’obra executiva.
Estudi de seguretat i salut.
Coordinació de seguretat i salut.

De les diferents obres compreses en l’Operació “PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
EN ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL
MUNICIPI D'ALCARRÀS”, de conformitat amb les especificacions que es detallen al Plec de Prescripcions
Tècniques.
Per Resolució de l’IDAE del dia 05/03/2019, en referencia al Projecte núm. DIAE: FEDER-EELL-2018, amb
registre 2100, localitzador 67AAAA. Data de registre 26-7-17, es va concedir a l’Ajuntament d’Alcarràs un ajut
regulat per la convocatòria efectuada per R.D. 616/2017, de 16 de juny, que regula la concessió directa de
subvencions a projectes singulars d'Entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en
el marc del Programa operatiu FEDER de Creixement sostenible 2014-2020, modificada pel R.D. 1516/2018,
de 28 de desembre, Dins l'actuacions que composen el projecte singular subvencionable: corresponent a la
Mesura 6. Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior, per finançar
projecte plantejat en el cas que el mateix resulti seleccionat en aquesta convocatòria, denominat PROJECTE
SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA
RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI
D'ALCARRÀS
1.2 D’acord amb l’establert a la Disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic. Apartat segon, es tramita anticipadament els contractes quin objecte afecta a la
Direcció d’obra executiva i Coordinació de seguretat i salut, a l’efectiu atorgament de la subvenció sol.licitada
a l’IDAE, descrita a l’apartat primer anterior, i a l’adjudicació de les obres relacionades. Per la qual cosa es
somet l’adjudicació d’aquests conceptes a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos
que han de finançar el contracte.

1.3 Divisió de lots: No s’ha procedit a la divisió en lots per raons de idoneïtat tècnica en l’execució global de
tot el projecte, i segons consta justificat en el corresponent informe que consta a l’expedient.

1.4 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV):
Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel
qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE
del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la
revisió del CPV, són:
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-71520000-9 (serveis de supervisió d’obres).
-71242000-6 (elaboració de projectes i dissenys, pressupostos).

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte objecte de la present convocatòria, són
les que consten a l’expedient i les que es desprenguin de les instruccions, que en la interpretació del mateix,
realitzi l’ens contractant, que en extracte és la següent:
La redacció del projecte tècnic comprés en l’Operació “PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS”, així com preveure la direcció tècnica, de conformitat amb les
especificacions que es detallen al Plec de Prescripcions Tècniques. Quin cofinançament ha estat sol.licitat a
l’IDAE el dia 26/07/2017, amb registre 2100, localitzador 67AAAA. segons convocatòria efectuada per R.D.
616/2017, de 16 de juny, que regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'Entitats locals
que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de
Creixement sostenible 2014-2020.

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 del quadre de
característiques.
3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de característiques.
3.3 El pressupost de licitació es determina en l’apartat B.3 del quadre de característiques. Aquest és el
preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació del contracte.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de l’execució de
l'objecte del contracte i es desglossa de la manera que s’indica en l’apartat B.3 del quadre de
característiques.
3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en la resta de documentació contractual no
inclouen l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit, el qual s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida
independent.
3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor
Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en
aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del
contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 del
quadre de característiques.
En qualsevol cas, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de credit adequat i
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suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent.

Quarta. Termini de durada del contracte
4.1 El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de característiques.
Aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
4.2 El contracte es podrà prorrogar quan així s’estableixi en l’apartat D del quadre de característiques i
sempre i quan les seves característiques romanguin inalterables durant el període de durada de la pròrroga
(sense perjudici de les possibles modificacions d’acord amb els articles 203 i 207 LCSP).
La pròrroga, en el seu cas, s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a la contractista
sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del
termini de durada del contracte.
En cap cas es podrà produir la pròrroga per acord tàcit de les parts.

Cinquena. Règim jurídic del contracte
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

a)

Directives del Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b)
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.(en endavant, LCSP)
c)
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi, ni estigui derogat per les disposicions esmentades
anteriorment.
d)
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.
e)
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya.
f)
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls
i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.
g)
El R.D. 616/2017, de 16 de juny, que regula la concessió directa de subvencions a
projectes singulars d'Entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en
el marc del Programa operatiu FEDER de Creixement sostenible 2014-2020. Mesura 6.
Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior
h)
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes
de dret privat.
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en
l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

Sisena. Admissió de variants
S’admetran variants, només quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, respecte dels
aspectes i en les condicions que expressament s’estableixin.
Les variants han d’estar vinculades a l’objecte del contracte, fer referència a elements prèviament establerts
en l’apartat E del quadre de característiques i presentar-se en la forma prevista en l’apartat E del quadre
de característiques.

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
El present expedient es tramitarà de forma ordinària, a través de procediment obert simplificat
d’adjudicació, tal com s’estableix en l’apartat F del quadre de característiques.

Vuitena. Ús de mitjans electrònics.
8.1 D’acord amb les previsions establertes a la Disposició Addicional 16ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat, i pel Decret
56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el
conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la
vigència del contracte que es licita, entre les empreses licitadores i contractistes i l’administració contractant,
es realitzaran preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu
electrònic que l’empresa hagi indicat.
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades en aquesta
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa
a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
Com presentar una oferta en sobre digital:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?setlocale=ca_ES
Peril del contractant de l’Ajuntament d’Alcarràs:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1502943
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones
subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.
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Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i
d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. El tauler d’anuncis electrònic deixa constància
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada.
8.2 Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació
requerida. El Perfil del licitador està constituït per 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 faciliten l’accés i
la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de
licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.
8.3 Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte que
es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació municipal, 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, l’empresa ha d’indicar una adreça de correu electrònic –i, addicionalment, un número de
telèfon mòbil– on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les persona/es
autoritzada/es a accedir a les notificacions. Un cop l’empresa rebi el correu electrònic indicant que la
notificació corresponent està a disposició, haurà/n d’accedir-hi la/les persona/es designada/es, mitjançant
l’enllaç que se li enviarà a aquest efecte.
8.4 Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà mitjançant signatura
electrònica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir
un certificat de signatura electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de
certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI electrònic.

Novena. Aptitud per contractar
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:

‐
‐
‐

‐
‐

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen els articles 66 i següents
LCSP.
No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 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 de la LCSP.
Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar al corrent de les seves
obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat excloses per sentència ferma de la
participació en procediments de contractació, no quedaran excloses del procediment si demostren la seva
fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les
empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a pagar la indemnització corresponent per
qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera
exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques,
organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes.
Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
d’aquest plec; i
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les finalitats,
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles
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fundacionals, i s’acrediti degudament.
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.

9.2

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 què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF 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 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 per 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 l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. A més,
aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació de persona apoderada o
representant per a les seves operacions, i estar inscrites en el Registre Mercantil.

9.3

També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública 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.

9.4

Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.

9.5

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents
preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no
falseja la competència.

Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Per participar en la licitació, les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de
solvència que es detallen en l’apartat G.2 del quadre de característiques, a través dels mitjans
d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació
equivalent a aquesta solvència, que, si s’escau, s’assenyali en l’apartat G.1 del mateix quadre de
característiques.
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10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients que s’indiquen, en el seu cas, en l’apartat G.3 del quadre de
característiques.
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la
naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la solvència econòmica i financera i
tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses
licitadores demostrin que disposaran dels recursos necessaris, per exemple, mitjançant la presentació del
compromís a tal efecte de les entitats esmentades. No obstant això, respecte als criteris relatius als títols
d'estudis i professionals i a l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats
d'altres entitats si aquestes executen les obres per a les quals són necessàries les capacitats esmentades. Si
la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una empresa licitadora està
incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la substitueixi. En les mateixes condicions, les UTE poden
recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.
10.4 Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes
oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats membres de la Unió Europea
constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència en els termes
indicats en l’apartat G.2 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió
temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 En tant que el present contracte no està dividit en lots, segons queda justificat amb el corresponent
informe que consta a l’expedient, els licitadors opten a l’adjudicació del contracte en la seva integritat.
11.2 El termini de presentació de les propostes serà de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació a la plataforma electrònica de la Generalitat de Catalunya, a la que es pot
accedir directament, o des del perfil del contractant al web municipal.
En aquest termini les persones interessades hauran de presentar la seva proposta per mitjà de l’aplicació
electrònica Sobre Digital 2.0, disposada en l’anunci de licitació, que inclourà el model de la documentació que
cal omplir i presentar i que consistirà en tres documents: a) de declaració responsable referent a diversos
aspectes sobre capacitat, solvència, incompatibilitats per contractar, b) de l’oferta sobre aspectes qualitatius
quina avaluació dependrà de criteris subjectius, i c) de l’oferta econòmica i l’oferta d’aspectes qualitatius quina
avaluació dependrà de criteris objectius. Aquests documents es presenten dins TRES (3) sobres digitals,
essent el sobre A vers la capacitat per a contractar, el sobre B vers la oferta qualitativa sotmesa a avaluació
subjectiva, i el sobre C vers la oferta de preu i aspectes qualitatius sotmesos a avaluació objectiva. Aquest
sobre C s’obrirà en últim terme.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes per ell subscrites, donant-se’l per exclòs del procediment.
La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'interessat de les clàusules
contingudes en els plecs.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda
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de forma oficial al català i/o al castellà.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
11.4 La presentació de la oferta exigirà la declaració responsable (d’acord amb el model que s’adjunta com
Annex 1) del qui la signa respecte als següents aspectes:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ostentar la representació de la societat que, en el seu cas, presenta la proposta.
Comptar amb la adequada solvència econòmic-financera i tècnica i , en el seu cas, amb la classificació
corresponent d’acord amb el contingut dels presents plecs.
Comptar amb les autoritzacions o permisos necessaris per a exercir l’activitat.
No estar incursa la licitadora en cap prohibició de contractar.(*en especial, cal tenir en compta les prohibicions
de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP).
Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en el seu cas.
Addicionalment, en cas que l’empresa fos estrangera, caldrà que la declaració responsable inclogui el
sotmetiment exprés al fur espanyol.
En cas d’oferta presentada per UTE, caldrà que la declaració responsable inclogui el compromís de constituirse en tal unió temporal en cas de resultar adjudicataris.

11.5 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar informació addicional
sobre els plecs i la documentació complementaria, la qual s’haurà de facilitar, almenys, sis dies abans de la
data límit fixada per a la recepció d’ofertes. La sol·licitud d’informació addicional caldrà que es presenti a
l’òrgan de contractació, com a mínim, dotze (12) dies abans de la data límit per dita recepció d’ofertes.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, les empreses disposen, dins del perfil de contractant d’un servei
de preguntes i respostes i d’un tauler d’avisos per a tots aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de
licitació.
El servei de preguntes i respostes resta dins de l’anunci de la present licitació, publicat al perfil de contractant.
Les empreses hauran de dirigir els seus dubtes i preguntes, corresponents a aquest procés de licitació,
mitjançant aquest servei. No s’admetrà cap altre mitjà o canal de comunicació que no sigui l’anteriorment
esmentat.
Els avisos que es produeixin durant aquest procés de licitació, seran comunicats per l’ens contractant a les
empreses mitjançant el tauler de l’anunci establert a tal efecte.

11.6 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l’empresa
licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme
reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.

11.7 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE
amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes
dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.

11.8 Contingut dels sobres:
D’acord amb l’annex.
Dotzena. Mesa de contractació
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12.1 La Mesa de contractació haurà d’estar constituïda per un President, per els vocals que es determinin
reglamentàriament i per un Secretari.
La Mesa de contractació, d`acord amb el que preveu l’article 326 de la LCSP, està integrada pels membres
següents:

•
•
•
•
•

Alcalde o regidor/a en qui delegui, qui actuarà com a presidenta de la Mesa.
Secretari General de la Corporació, o funcionari en qui delegui, Vocal.
Interventora de la Corporació, o funcionari en qui delegui, Vocal.
Cap dels Serveis Tècnicso tècnic/a en qui delegui, Vocal.
Tècnic de Secretaria o treballador/a o funcionari/a en qui delegui, qui actuarà com a secretari de la
Mesa, amb veu i sense vot.
•
Un representant de cada partit polític amb representació al Ple municipal, amb veu però sense vot.
D’acord amb l’apartat 7 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, referent a les competències en
matèria de contractació en les Entitats Locals, la Mesa de contractació estarà presidida per un membre de la
Corporació o un funcionari de la mateixa, i en formaran part, com a vocals, el Secretari o, si s’escau, el titular
de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor o, si s’escau, el titular de l’òrgan
que tingui atribuïda la funció de control econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es designin per
part de l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la
Corporació, o membres electes de la mateixa sense, sense que el seu nombre, en total sigui inferior a tres
(3).
Els membre electes que, en el seu cas, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d’un
terç (1/3) del total dels seus membres.
Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
En cap cas podrà formar part de la Mesa de contractació ni emetre informes de valoració de les ofertes (si
s’escau), el personal eventual. El personal funcionari interí únicament podrà formar part de la Mesa quan no
existeixin funcionaris de carrera suficientment qualificats i així s’acrediti a l’expedient.
La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts independents amb
coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte.
Aquesta assistència serà autoritzada per part de l’òrgan de contractació i haurà de ser reflectida
expressament a l’expedient, amb referència a la identitat dels tècnics o experts assistents, la seva formació i
la seva experiència professional.
La Mesa de contractació que intervé en el present procediment obert simplificat es considerarà vàlidament
constituïda si ho està per el President, el Secretari, un funcionari d’entre els qui tinguin atribuït legal o
reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i un funcionari que tingui atribuïdes les
funcions relatives al seu control econòmic-pressupostari.
12.2 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, exercirà les següents
funcions:

a)

La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, acordant, si
s’escau, l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit compliment, previ tràmit d’esmena.
b)
La valoració de les proposicions dels licitadors.
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c)

Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa, prèvia tramitació
del procediment de l’article 149 LCSP.
d)
La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que hagi presentat la millor
oferta d’acord amb els plecs.

Tretzena. Comitè d’experts
No procedeix, en els presents Plecs, la designació d’un Comitè d’experts.

Catorzena. Determinació de la millor oferta segons criteri de millor relació qualitat - preu
14.1 Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions la determinació de la millor oferta segons criteri de millor relació qualitat
- preu s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes

a)

L’obertura dels sobres, per part de la Mesa de contractació, que contenen les proposicions es farà
per l’ordre que procedeixi de conformitat amb allò establert a l’article 145 en funció del mètode aplicable per a
valorar els criteris d’adjudicació establerts als plecs.
En qualsevol cas, serà públic l’acte d’obertura de sobres que continguin la part de la oferta valorable a través
de criteris quantificable mitjançant l’aplicació de fórmules establertes en els presents plecs (sobre C).

b)

En tant que el present procediment contempla criteris d’adjudicació la puntuació dels quals depèn
d’un judici de valor, caldrà, de forma prèvia, que per part dels serveis tècnics de l’ajuntament es procedeixi a
la valoració de les proposicions presentades (sobre B). Aquesta valoració i l’emissió del consegüent
informe tècnic es realitzarà en un termini no superior a set (7) dies i amb anterioritat a la celebració del acte
públic d’apertura del sobre C (sobre que conté la proposta econòmica i la documentació justificativa dels
criteris valorables amb la mera aplicació de fórmules).

c)

Un cop obtingut l’informe tècnic de valoració de les ofertes es podrà celebrar l’acte públic d’obertura
del sobre C. En aquest acte es procedirà a la lectura del resultat de les valoracions contingudes en l’informe
tècnic referit en el punt anterior.
Per altra part, en aquest acte la Mesa procedirà a:
1er.- Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requeriments dels plecs, procedirà a
avaluar i classificar les ofertes.

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no
concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació,
modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest
en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a les empreses
licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim que aquesta atorgui, que no pot
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ser superior a tres (3) dies naturals.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació farà públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els
aclariments que li calguin sobre els documents presentats o requerir-les perquè en presentin de
complementaris, les quals disposaran del termini de cinc (5) dies naturals sense que puguin presentarse
després de declarades admeses les ofertes.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre seran susceptibles d’impugnació
en els termes establerts en els presents plecs.
2on.- Realitzar la proposta d’adjudicació en favor del candidat que hagi obtingut millor puntuació.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta
d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites
prescripcions no seran objecte de valoració.
3er.- Comprovar al Registre Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o al RELI que l’empresa està
degudament constituïda; que el signant de la proposició té poder suficient per a formular l’oferta; que
l’empresa ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica i, si s’escau, la corresponent classificació i que
no està incursa en cap prohibició de contractar.
4rt.- Requerir a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica per tal que
constitueixi la garantia definitiva, així com per que aporti, si s’escau, el compromís referit a l’article 75.2
LCSP i la documentació justificativa de que disposa efectivament dels mitjans als quals s’hagués compromès
a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, d’acord amb allò previngut a l’article 76.2 LCSP. El termini
màxim per a justificar aquests aspectes serà de set (7) dies hàbils a comptar des de la data d’enviament de la
comunicació.
En el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut millor puntuació es presumeixi que és anormalment
baixa per concórrer els supòsits previstos a l’article 149 LCSP, la Mesa de contractació, després de realitzar
les actuacions previstes als punts 1er i 2on anteriors, seguirà el procediment previst a l’esmentat article si bé
el termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva oferta no podrà superar els cinc (5) dies hàbils des de la
data d’enviament de la corresponent comunicació.
14.3 Adjudicació i formalització del contracte
Un cop presentada la garantia definitiva i, si s’escau, prèvia fiscalització del compromís de la despesa per la
Intervenció en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en un
termini no superior a cinc (5) dies, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a
adjudicatari, procedint-se, un cop adjudicat, a la seva formalització.
L’adjudicació del contracte es notificarà per mitjans electrònics a les empreses licitadores i es publicarà en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització
del contracte.
En cas, però que en el termini atorgat el licitador proposat com a adjudicatari no presentés la garantia
definitiva, s’efectuarà proposta d’adjudicació en favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el
corresponent termini per a constituir l’esmentada garantia definitiva.
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En cas que l’empresa hagués de presentar qualsevol altre documentació que no consti inscrita al Registre de
Licitadors, caldrà que s’aporti en el mateix termini de set (7) dies hàbils atorgats per a la presentació de la
garantia definitiva.
En cas que el licitador sigui una empresa estrangera d’un Estat membre de la Unió Europea o signatari del
Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència o absència de prohibicions es podrà
realitzar mitjançant consulta en la corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat
membre, bé mitjançant aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems que haurà de presentar,
en aquest darrer supòsit, dins del mateix termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva.
En tot allò no previst s’aplicaran, de forma supletòria, les normes generals previstes per al procediment obert.
14.4 Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses (empat en les puntuacions obtingudes
per les ofertes de les empreses licitadores), s’adjudicarà el contracte a una de les empreses que hagin
empatat en funció del compliment dels següents criteris o condicions, correlativament:
1r) L’adjudicatari seria aquell que en el moment de la presentació de la licitació tinguin en la seva plantilla un
número de treballadors amb discapacitats superior al que determina la normativa, i en funció del percentatge.
S’adjudicarà el contracte a l’empresa que demostri tenir un major percentatge de treballadors contractats amb
discapacitat.
2n) En cas que amb l’anterior paràmetre del percentatge de discapacitats no fos suficient i no discernís sobre
l’empresa guanyadora, s’adjudicaria a l’empresa que en el moment de presentar la licitació, complís amb les
directrius i mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el
mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.
3r) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte d’acord amb l’aplicació dels criteris supletoris
previstos a l’article 147.2 LCSP.
14.5 Ofertes amb valors anormalment baixos

1.

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques.

2.

Quan la Mesa de contractació hagués identificat una o vàries ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les haguessin presentat, donant-los termini suficient per tal
que les justifiquin i desglossin raonada i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre
paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació
i documents que resultin pertinents a aquests efectes. En concret, la Mesa de contractació podrà demanar
justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el
baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als següents valors:

-

L’estalvi que permetin els serveis prestats.
Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per prestar els
serveis.
La innovació o originalitat de les solucions proposades per prestar els serveis.
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-

El respecte de obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de
subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò establert a l’article 201
LCSP.
O la possible obtenció d’un ajut d’Estat.
En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.

3.

En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que son
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent el incompliment dels
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació d’allò que disposa l’article 201 LCSP.

4.

S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell de preus o costos
proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es fonamenti en hipòtesis o pràctiques inadequades
des de punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.

5.

En aquells casos que es comprovi que una oferta es anormalment baixa degut a que el licitador ha
obtingut una ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició per aquesta única causa si el licitador no
pot acreditar que dita ajuda s’ha concedit sense contravenir les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes
públiques.

6.

La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada per el licitador en
termini i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent proposta d’acceptació o de rebuig al òrgan
de contractació.

7.

Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada per el licitador i els informes
mencionats, estimés que la informació recavada no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos
proposats per el licitador i que, per tant, la oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de
valors anormals, l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb
l’ordre en que han estat classificades d’acord amb l’article 150.1 LCSP.
En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si estan basades en hipòtesis o
pràctiques inadequades des de una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.

8.

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat hagués resultat
adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà els mecanismes adients per tal de realitzar un
seguiment exhaustiu de la seva execució amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte sense
que es produeixi cap disminució en la qualitat dels serveis contractats.
Quinzena. Garantia definitiva
15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de característiques.
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

a)

En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció a les condicions
establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupant.
b)
Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia
recíproca autoritzats per operar a Espanya, en la forma i condicions establertes reglamentàriament.
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c)

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per operar
en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de dipositar a la
tresoreria general de l’ens contractant.

15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat L del quadre de
característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
15.4

L’acreditació de la constitució de garantia definitiva podrà fer-se a través de mitjans electrònics.

15.5

La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP.

15.6

En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’empresa
adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no minvi
per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada reposició.

15.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre
la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de
la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.
15.8

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa
adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents Plecs, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia,
en la quantia que correspongui, en el termini de quinze (15) dies des de l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’ens contractant podrà
optar per la resolució del contracte.
Setzena. Renúncia i desistiment
16.1 La decisió per part de l’òrgan d’administració de no adjudicar o celebrar el contracte, o el desistiment del
procediment podran acordar-se abans de la seva formalització.
16.2 En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors per les despeses en què
haguessin incorregut de conformitat amb els criteris de valoració emprats per el càlcul de la responsabilitat
patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu comú.
16.3 L’òrgan de contractació només podrà adoptar la decisió de no adjudicar o de no celebrar el contracte per
raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient. En aquest cas, no podrà promoure’s una nova
licitació del seu objecte en tant subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la decisió.
16.4 També podrà desistir del procediment, 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, notificant
també als licitadors aquest fet i havent de justificar a l’expedient la causa que motiva el desistiment. El
desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un procediment de licitació.
Dissetena. Formalització del contracte
17.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, que s’ajustarà amb exactitud a les condicions de
la licitació i sense que es puguin incloure clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació. No
obstant això, l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
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pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
17.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents a
aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació.
17.3 Quan, per causes imputables a l’adjudicatari no es formalitzés el contracte dins del termini indicat en el
punt anterior, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat, que s’haurà de fer efectiva, en primer lloc, contra la garantia definitiva constituïda, tal com ha quedat
expressat en les clàusules del present plec. En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per
l’ordre en què haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació preceptiva i
amb aplicació dels terminis establerts a l’apartat anterior.
Si les causes de no formalització fossin imputables a l’Administració, s’indemnitzarà al contractista dels danys
i perjudicis que se li pugui ocasionar.
17.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, un cop s’hagi
efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE)
en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció.
17.5 Excepte els casos expressament previstos a la LCSP no es podrà procedir a l’execució del contracte
amb caràcter previ a la seva formalització.
17.6 La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
17.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i 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. 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.

Divuitena. Retorn de la documentació
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos corresponents
sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a
disposició de les empreses licitadores.
Si les empreses licitadores no retiren dita documentació es procedirà a la seva destrucció, un cop
transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de formalització del contracte, sempre que aquesta
sigui ferma.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Dinovena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb d’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les
empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques.
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Vintena. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb estricta subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme
amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes l’òrgan de
contractació.
Vint-i-unena. Programa de treball
L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar un programa de treball, que haurà de ser
aprovat per l’òrgan de contractació, quan així es determini expressament en l’apartat S del quadre de
característiques.

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
22.1 L’empresa o empreses contractistes estan obligades a complir el termini total d’execució del contracte i
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
22.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials,
per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte amb
pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 192 i
següents de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables a l’empresa
contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.
22.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos i de les condicions especials d’execució (en virtut de les quals l’empresa contractista es
compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé quan s’estableixin condicions
de tipus mediambiental, ètic o social, de conformitat amb allò establert en l’article 202 de la LCSP) es podrà
acordar la imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts en l’article 192 i
següents de la LCSP.
22.4 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectives
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al
contractista o sobre la grantia que, en el seu cas, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels
mencionats pagaments.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració
originats per la demora de l’empresa contractista.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per
part de l’Administració.
Vint-i-tresena. Control en l’execució del contracte
L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució del contracte i
podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte.
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Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte
Es designarà com a persones responsables del contracte al Sr. Cap dels serveis tècnics municipals i al Sr.
Gerent de Serveis, 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, tindran les funcions següents:

a)
b)

Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions contractuals.
Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica 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 als 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.
Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències i de dubtes tècnics interpretatius
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del contracte, per
diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions
contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions
descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva
tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es pot
sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa contractista
26.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent
26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la
normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 LCSP.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic,
s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament,
el número d’expedient de contractació.
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El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les
factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el
sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina comptable de
l’Ajuntament són: L01250117
El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar a la seu electrònica de l’ajuntament.
26.3 Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, l’Administració haurà d’aprovar els
documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o serveis prestats, dins dels trenta (30) dies
següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del servei.
En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a presentar la factura davant el
registre administratiu corresponent en els termes establerts per la normativa vigent, el meritament
d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30) dies des de la data de la correcta presentació de
dita factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si s’escau, i efectuat el corresponent
abonament.
26.4 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà procedir, si s’escau, a
la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a l’Administració, amb un mes d’anticipació,
aquesta circumstància, a efectes del reconeixement dels drets que poguessin derivar-se de dita suspensió, en
els termes establerts legalment.
Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el contractista tindrà dret a
resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, com a conseqüència d’això se li originin.
26.5 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts a l’article 200 LCSP.
Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, serà requisit
imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió.
Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de despeses
subvencionables a efectes del FEDER, caldrà que de forma complementària, l’adjudicatària presenti (amb
anterioritat o simultàniament a la presentació de cada factura o certificació objecte de cessió), la següent
documentació:
1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del pagament previ realitzat
per l’entitat de crèdit a l’empresa adjudicatària, amb els següents requisits:

‐
Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de l’avançament en el
cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés a l’adjudicatària, els interessos o altres despeses
financeres).
‐

Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el beneficiari
(adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit a la factura de o certificació objecte de
l’avançament.
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2) Contracte marc de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre l’entitat de crèdit i
l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix.
En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al rebuig de la
corresponent factura.
L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament aquesta condició, i
s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula.

Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica 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.
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.

Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista

a)

L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. En especial, l’empresa té l’obligació de complir amb
les condicions salarials de les persones treballadores, conforme al Conveni Col·lectiu sectorial
d’alicació.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat, fiscal i mediambientals.

b)
L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c)

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb derivades de l’execució de
l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han
d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de
caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació en el seu cas requerida per al
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el
personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en
català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal
necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un
coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació
de manera fluida i adequada. En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
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d)
‐
‐
‐

L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:

Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes oficials o
particulars.
Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.
De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que
aquestes assenyalin.

e)

L’empresa declara que ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte comporti el
tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i organitzatives apropiades, per tal que el
tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades
de caràcter personal i la normativa de desenvolupament, així com, si escau, amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.

f)

L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida per part de
l’ens contractant, així com a d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta establerts,
en compliment de allò preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Així mateix, el contractista tindrà l’obligació d’incloure en la documentacio del Projecte executiu la menció
expressa que l’actuació s’emmarca dins de l’operació de PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL∙LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS”, Programa operatiu FEDER de Creixement sostenible 2014-2020. Dins
l'actuacions que componen el projecte singular subvencionable: corresponent a la Mesura 6., mitjançant els
fons europeus (subvenció que pertany al tram local del FEDER, concedit i gestionat per l’IDAE. segons
convocatòria efectuada per R.D. 616/2017, de 16 de juny, que regula la concessió directa de subvencions a
projectes singulars d'Entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni.
Vint-i-novena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en e la LCSP, l’òrgan de contractació
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, 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.
Trentena. Modificació del contracte
El contracte només es pot modificar, per raons d’interès públic, en els casos expressament previstos en els
articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb el procediment regulat en l’article 191 amb les particularitats
previstes a l’article 207.2 LCSP.
El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan concorri algun dels
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següents supòsits:

a)

Quan estigui expressament previst en el Plec de clàusules administratives particulars, en els termes i
condicions establertes a l’article 204 LCSP.

b)

Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al PCAP sempre i quan
es compleixin les condicions establertes a l’article 205 LCSP.

En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205 LCSP, les modificacions
acordades per l’òrgan de contractació, seran obligatòries per al contractista quan impliquin, aïllada o
conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA
exclòs, d’acord amb allò previst a l’article 206 LCSP.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE
Trenta-unena. Cessió del contracte
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent han estat la raó
determinant per l’adjudicació del contracte.

Trenta-dosena. Subcontractació
32.1 L’empresa contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest
contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat O del quadre de característiques i pel/s percentatge/s
que expressament es determina/en aquest mateix apartat.
32.2 La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment d’aquests Plecs i dels requisits
establerts a l’article 215.2 LCSP.
Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de l’objecte que tenen
intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil empresarial, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes als que vulgui encomanar la seva
realització.
32.3 En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses
subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements
tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en
prohibició de contractar d’acord amb l’art.71 LCSP. El contractista principal haurà de notificar per escrit a
l’òrgan de contractació qualsevol modificació que afecti a la informació facilitada durant l’execució del
contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous contractistes.
32.4 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i circumstàncies
regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació
en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte
de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.
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32.5 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació,
així com la falta d’acreditació de l’aptitud de la subcontractada o de les circumstàncies determinants de la
situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc, entre d’altres efectes
previstos a la LCSP, i en funció de la repercussió en l’execució del contracte:

a)
b)

a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte.
a la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a la LCSP.

32.6

Els subcontractistes quedaran obligats només davant l’empresa contractista principal qui assumirà,
per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, amb estricta submissió al
compliment d’allò establert al present Plec i als termes establerts en el contracte, inclòs el compliment de les
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral referides a l’art.201 LCSP.
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració contractant per les
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte
principal o dels subcontractes.

32.7

En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits
previstos a l’article 71 LCSP.

32.8

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de
la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

32.9

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 LCSP.

Trenta-tresena. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus en el present contracte, d’acord amb l’apartat P del quadre de
característiques.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-quatrena. Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la
LCSP. D’acord amb els esmentats preceptes, el contracte s’entendrà complert per part del contractista quan
aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes establerts al contracte i al present plec i a satisfacció de
l’Administració, la totalitat de la prestació.
En qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un acte formal i positiu de recepció per part de l’ens
contractant, dins del mes següent a la realització de l’objecte del contracte.
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L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions
contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes
imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de
pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules contractuals
que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els certificats de recepció.

Trenta-cinquena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

El termini de garantia és el previst en l’apartat Q del quadre de característiques i començarà a computar des
de la data de recepció dels serveis.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es
reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es
procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que
estableix l’article 111 de la LCSP.
L’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva haurà d’adoptar-se per part de l’ens contractant i
notificar-se a l’interessat en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la finalització del termini de
garantia.

Trenta-sisena. Resolució del contracte

36.1 El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 313 LCSP.
36.2 A més, constitueixen causes específiques de resolució:

a)

La demora en l’inici de les prestacions

b)

L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos

laborals

c)
L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les condicions
especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i concorri dol, culpa o
negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de
penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
d)

La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes establerts legalment, que hagués
exigit un nou procediment de contractació.
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e)

L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en aquest
plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.

f)

El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació del contracte,
en una causa d’exclusió de la licitació.

g)

El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un incompliment
greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats comunitaris i en la Directiva
2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

h)

L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les dades o els
antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.

i)

Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.

j)

Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les obligacions
previstes en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol 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 durne 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’ús del català amb aplicació del sistema
de penalitats previst a la LCSP.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa la LCSP i seguint el
procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.

VII. RÈGIM DE RECURSOS I D’INVALIDESA

Trenta-setena. Règim de recursos

37.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, compliment i extinció
d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, 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 legislació bàsica del procediment administratiu comú; 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.
37.2 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 legislació bàsica
del procediment administratiu comú, 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.
Trenta-vuitena. Règim d’invalidesa
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Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general d’invalidesa previst
en els articles 38 i següents de la LCSP.
Trenta-novena. Jurisdicció competent

L’ordre jurisdiccional contenciós - administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses
que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest
contracte. D’acord amb els articles 8.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-administrativa, és competent per raó de la matèria i territorial el Jutjat contenciós-administratiu de
Lleida.
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Annex. Models dels documents a presentar en la licitació.
SOBRE A. DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions a _____________, c/
____________________, n.º ___, amb DNI/NIE n.º _________, en representació de l'Entitat
___________________, amb NIF n.º ___________, als efectes de la seva participació en la licitació
________________________________, davant ________________________

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de l'execució de: SERVEIS DE REDACCIÓ DEL
PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA i COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DEL PROJECTE SINGULAR DE MILLORA
DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS. Programa operatiu FEDER de Creixement
sostenible 2014-2020. Dins l'actuacions que componen el projecte singular subvencionable: corresponent
a la Mesura 6.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 per ser adjudicatari del contracte d'obres, en concret:
Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits de solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses
estrangeres].
Que l'adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és:_____________
D'acord amb l'article 140.1.4º.1.de la LCSP, l'adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions,
haurà de ser «habilitada» de conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional Quinzena.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a
l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en
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qualsevol moment en què sigui requerit per a això.
A ____________, a ___ de ________ de 2019.
Signatura del/de la candidat/a,

SOBRE B. PROPOSTA QUALITATS AVALUACIÓ SUBJECTIVA

« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat
___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la contractació de:
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA i COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DEL
PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA
RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS.
Programa operatiu FEDER de Creixement sostenible 2014-2020. Dins l'actuacions que componen el projecte
singular subvencionable: corresponent a la Mesura 6; per procediment obert simplificat, faig constar que
conec els plecs que serveixen de base al contracte i els accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte, oferint els següents aspectes qualitatius: / sense
oferir aspectes qualitatius.
A ____________, a ___ de ________ de 2019.
Signatura del/de la candidat/a,

SOBRE C. PROPOSTA ECONÒMICA I QUALITATIVA AVALUACIÓ OBJECTIVA

« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat
___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la contractació de:
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA i COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DEL
PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA
RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI D'ALCARRÀS.
Programa operatiu FEDER de Creixement sostenible 2014-2020. Dins l'actuacions que componen el projecte
singular subvencionable: corresponent a la Mesura 6; per procediment obert simplificat, faig constar que
conec els plecs que serveixen de base al contracte i els accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros i
___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. I oferint els següents aspectes
qualitatius sotmesos a avaluació objectiva: / sense oferir aspectes qualitatius sotmesos a avaluació
objectiva.
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A ____________, a ___ de ________ de 2019.
Signatura del candidat,
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