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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PARTICULARS REGULADORES DEL
PROCEDIMENT OBERT, AMB TRÀMITACIÓ ORDINÀRIA I DIVERSOS CRITERIS DE
VALORACIÓ, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA DE
MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE DIVERSOS CARRERS.
1.- OBJECTE
L'objecte d'aquest obra és dur a terme diverses actuacions de millora de la pavimentació i serveis
a diversos carrers del nucli urbà de l'Espluga de Francolí, concretament, carrer Àngel Guimerà,
Mossèn Cinto Verdaguer, de Sortetes, de Tarragona, de Còrdova, de l'Era, de Milmanda i Clos
del Callau, amb la finalitat de reparar les deficiències actuals de paviment, millorar els serveis
obsolets, i establir de nou la senyalització de trànsit i de serveis.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) és 45233000-9
2.- NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que es defineixen en el projecte
executiu de l’obra.
3.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obra tipificat a l’art. 6.1 i a
l’annex I del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei
de contractes del sector públic.
Així, aquest contracte es regeix:
-

Pel projecte tècnic d’execució de l’obra.
Pel Plec de clàusules administratives.
Pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
Pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP (RGLCAP).

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en últim terme, les de dret privat.
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.
4.- PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és farà
mitjançant procediment obert, en aplicació dels articles 109 i 157 a 161 del TRLCSP.
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Així mateix, s'opta per valorar l’oferta econòmica més avantatjosa amb diversos criteris de
valoració.
Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel fet de
tenir un import inferior al que s’estableix a l’article 14 del TRLCSP.
5.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ I FINANÇAMENT
El pressupost màxim d'aquesta licitació és:
El preu base de sortida total per la contractació és de 523.222,88 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 432.415,60 €, pressupost net, i 90.807,28 € en concepte d’Impost sobre
el valor (IVA) afegit al tipus del 21%,. Aquests imports esdevenen del que es disposa en el
projecte executiu.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior, com a pressupost net, constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus
de licitació.
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.
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 2017/01/153261908 del pressupost de 2017, sense perjudici de que es comprometin els crèdits necessaris en
els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
6.- TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini màxim d’execució és VUIT MESOS a comptar de la data de formalització de l’acta
de comprovació del replanteig de l’obra. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies en el cas de que
l’adjudicatari hagi ofert com a millora l’execució de l’obra prevista en el document núm. 4 (millores
valorades) del projecte general. No es preveu cap altre pròrroga del contracte.
El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi.
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, són exigibles.
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des
de la data de formalització del contracte.
En cas que es doni algun supòsit de força major que pugui donar lloc a la pròrroga del termini
d’execució, aquest supòsit ha de ser comunicat mitjançant un escrit del facultatiu director de
l’obra (d’ara endavant, director) al president de la corporació, en el moment de produir-se, per
tal que es pugui apreciar si la causa és justificada i, de ser així, considerar-la pertinent.
7.- PERFIL DEL CONTRACTANT.
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Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament
compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web següent:
https://www.seu-e.cat/web/esplugadefrancoli/
8.- CONDICIONS DELS LICITADORS
Poden participar en aquest procediment totes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 54 del TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides en
l’art. 60 del TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol mitjans establertes a l’art. 73 del
TRLCSP; que acreditin la solvència que es requereixi; i que gaudeixin de 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.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions dels
quals, estiguin compreses dins de les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord amb els
seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.
També poden contractar amb l’Administració les Unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a tal efecte (UTE), de conformitat amb l’article 59 del TRLCSP. En aquest cas,
cadascun dels empresaris que concorrin a licitació integrats en una unió temporal, han d’acreditar
la capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la seva
participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal, si
resulten adjudicataris.
9.- RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI
El contractista és responsable dels treballs i de les prestacions que realitzi, així com dels danys i
perjudicis que puguin produir-se a l’Ajuntament o tercers, a causa de la prestació del servei.
A tal efecte, la indemnització s’ha de determinar per l’Ajuntament en raó dels perjudicis causats,
prèvia audiència del contractista. La indemnització ha de ser deduïda de l’import de les factures
que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada.
10.- SOLVÈNCIA
D’acord amb allò establert a l’art. 74.1 del TRLCSP les empreses acreditaran la solvència
establerta mitjançant la presentació dels següents mitjans:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Declaració relativa a la xifra global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte d’aquest contracte, referits als tres darrers exercicis
disponibles.
SOLVÈNCIA TÈCNICA
a) Relació de les obres executades en el curs dels 5 últims anys, avalada per certificats de bona
execució per a les obres més importants; aquests certificats (mínim 1) han d’indicar l’import, les
dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van realitzar segons les regles per
les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els esmentats
certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
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L’empresari pot substituir l'acreditació de la seva solvència mitjançant la seva classificació com a
contractista d’obres en els grup o subgrup de classificació següents:
- Grup E. Hidràuliques
Subgrup 1. Abastaments i sanejaments
Categoria 1
- Grup G. Vials i pistes
Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses
Categoria 1
Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica
Categoria 1
b) Organigrama de l’equip de treball, document que caldrà respectar durant l’execució, i que
inclourà com a mínim les funcions de Cap d’obra, Encarregat d’obra i Responsables de Seguretat
i Salut.
El Cap de l’obra haurà de posseir un currículum professional que demostri els coneixements
suficients en aquests tipus de treballs, amb experiència demostrada de més de cinc anys en
actuacions similars. L’Adjudicatari materialitzarà la justificació amb la presentació del CV detallat i
amb còpia autenticada o certificat dels títols que, en el seu cas s’hagin pogut fer constar.
c) L’empresa tindrà Servei de Prevenció propi o aliè i anomenarà un tècnic amb experiència
provada en aquest camp, capaç de coordinar l’acció preventiva amb el Coordinador de la
Direcció Facultativa. L’Adjudicatari materialitzarà la justificació amb la presentació del certificat
del Concert de Prevenció o Declaració Responsable de Servei Propi, el CV detallat i la còpia de
la titulació acadèmica o certificat col·legial i titulació complementària en Prevenció del tècnic
designat. El Tècnic designat assistirà a quantes reunions de coordinació, incloses les que es
celebrin amb altres contractistes, sigui convocat per la Direcció Facultativa
11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
11.1.- Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en 2 sobres tancats, identificats i signats per qui es presenta a licitació o be per la
persona física que representa l’empresa, si és el cas, tot indicant el nom i cognoms o raó social,
respectivament.
Les proposicions per optar a participar en aquest procediment s'han de presentar a les oficines
de l’Ajuntament, a la Plaça de la Vila, 1 de l’Espluga de Francolí, en horari d’atenció al públic. El
termini per presentar les proposicions es fixarà en 26 dies naturals a comptar des del següent a
la data de publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Els licitadors també podran presentar les proposicions per correu postal. En aquest cas,
l’empresa ha de justificar, davant de l’ajuntament, els següents extrems:
Que el sobre de la proposició ha estat lliurat a l’oficina de correus abans de les 14 hores de l’últim
dia de presentació de les pliques.
Que es comuniqui aquesta circumstància a l'Ajuntament durant l’últim dia de presentació de
proposicions com a màxim, mitjançant fax, telegrama o correu electrònic, acompanyat d’una
còpia del justificant de correu, amb clara identificació de l’empresa licitant, dia i hora de
presentació de la plica.
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En tot cas, si transcorreguts 10 dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions, no ha arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà
admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
La retirada injustificada d'una proposició abans del termini indicat a la incautació de la garantia
provisional i, en si s’escau a la causa de prohibició de contractar prevista a l'article 60.2 del
TRLCSP.
Les proposicions són secretes i la seva presentació pressuposa per part del licitador l’acceptació
incondicionada de les clàusules d’aquest plec i la declaració que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposta. Tampoc pot subscriure cap
proposta en unió temporal 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.
En cadascun dels 2 sobres, en el seu exterior s’indicarà amb claredat el títol del contracte:
“MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE DIVERSOS CARRERS”.
En el sobre núm. 1 s'hi inclourà la "Documentació administrativa", i en el Sobre núm. 2 la "Oferta
Econòmica i els restants criteris objectius avaluables de forma automàtica".
Igualment en cadascun dels 2 sobres haurà de constar-hi el nom del licitador i les dades de
contacte (número de telèfon, fax i l’adreça de correu electrònic a les quals l'Ajuntament pugui
enviar notificacions urgents sobre actes de tràmit, com són el canvi del dia o hora de l’obertura de
pliques, o l’esmena de defectes.)
La comissura del sobre estarà rubricada amb la signatura del representant.
11.2.- SOBRE NÚM. 1 - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
La documentació que conté aquest sobre no pot incloure cap informació que permeti conèixer el
contingut del sobre 2. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió automàtica per part
de la mesa del licitador per vulneració del secret de les ofertes.
Aquest sobre núm. 1 inclourà:
a) Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional per import de 12.972,47 € a la
caixa municipal, si és en metàl·lic. En cas que l’esmentada garantia es constitueixi mitjançant
aval o contracte d’assegurança de caució, només cal adjuntar-la al sobre de la documentació.
b) Declaració responsable, ANNEX 1, signada pel representant legal.
c) Declaració responsable, ANNEX 2, signada pel representant legal.
d) Si s’escau, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores han
d’aportar una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció, ensems una declaració
responsable, signada pel representant de l’empresa de la vigència de les dades que inclou.
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e) Si s’escau, documentació acreditant que el licitador té contractat un nombre de treballadors
discapacitats no inferior al 2% de la plantilla
11.3.- Amb posterioritat, qui resulti proposat per a ser l’adjudicatari de l’obra haurà de presentar a
requeriment de l’administració la següent documentació, llevat que s’hagi autoritzat a l’ajuntament
a obtenir-la directament o estigui inscrit al RELI segons s’indicarà.
I.
II.
III.
IV.

Acreditació de la personalitat de qui signa les declaracions (còpia del DNI, NIE o
passaport)
Acreditació de la personalitat jurídica (Escriptura de constitució de l’empresa, possibles
modificacions, etc)
Acreditació de la representació, si és el cas. (Escriptura de designació de apoderats)
Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (Certificats originals en el
cas de que no s’hagi autoritzat a l’ajuntament per a la seva obtenció)

V.

Acreditació de la solvència econòmica i financera. Els licitadors hauran de presentar:
- Declaració relativa a la xifra global de negocis i, si escau, sobre el volum de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte d’aquest contracte, referits
als tres darrers exercicis disponibles.
- Si per raons justificades un empresari no pot facilitar aquesta/es
referència/referències sol·licitada/es, podrà acreditar la solvència econòmica i
financera per qualsevol altra documentació que, a criteri de l’òrgan de contractació
sigui suficient.

VI.

Als efectes d’acreditar la solvència tècnica o professional, els licitadors han de presentar:
- Relació de les obres executades en el curs dels 5 últims anys, avalada per
certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats
(mínim 1) han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de
precisar si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i
es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els esmentats certificats han de
ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent
- Una descripció de l’equip tècnic i les unitats tècniques participants en el contracte,
estiguin o no integrats directament a l’empresa del contractista, especialment dels
responsables del control de qualitat.
- Titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de direcció
de l’empresa, i en particular, del personal responsable de l’execució del contracte i
del Cap d’obra.
- Una declaració que indiqui la plantilla mitjana anual de l’empresa.
- Una declaració de la maquinària, el material i l’equipament tècnic de què disposi
l’empresari per a realitzar el contracte, i que es destinarà a l’obra, amb la
documentació acreditativa corresponent.

De conformitat amb 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, les empreses inscrites en
aquest Registre no han d’aportar els documents ni les dades que hi figuren inscrites.
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 en aquest procediment de licitació
la documentació que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; l’alta
de l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració
d’exempció.
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Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no han de
presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació que figurin en l’esmentat
Registre, sempre que s’acrediti tenir les classificacions establertes en aquestes bases.
A aquests efectes les empreses licitadores o els licitadors que hagin obtingut la inscripció en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, hauran d’haver aportat en el sobre núm. 1
(documentació administrativa) una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció, ensems
una declaració responsable, signada pel representant de l’empresa de la vigència de les dades
que inclou.
11.4.- SOBRE NÚM. 2 - OFERTA ECONÒMICA I ELS RESTANTS CRITERIS OBJECTIUS
AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
En aquest sobre s’ha d’incloure l’oferta econòmica d’acord amb el model establert com ANNEX 3
del present Plec de clàusules i que es referirà a:
a) Oferta econòmica
b) Ampliació del termini de garantia
c) Acceptació d’executar, sense cost per l’administració, les obres que es defineixen en
aquest expedient consistent en la total execució de la Millora “d'ampliació instal·lació
d'una canalització de la xarxa de clavegueram a pressió al passeig de Josep Maria
Rendé, des del pas sota el ferrocarril fins al parc fluvial” definida en el document núm. 4
del projecte general, amb un pressupost d’execució material P.E.M. de 8.877,02 €
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions,
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per
valorar-la.
Les proposicions presentades per una Unió temporal d’empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen.
12.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No s’admeten variants.
13.- COMPTE DE TERMINIS I DIES FEINERS
Són dies festius els que estableix la Generalitat de Catalunya, més les dues festes locals del
municipi licitant. La resta de dies són feiners, amb independència de la qualificació que tinguin a
la resta de l’Estat.
Si l’últim dia de presentació, o el dia d’obertura de les proposicions, coincideix en dissabte o
festiu, es trasllada el termini al primer dia feiner següent.
14.- GARANTIES
En aquesta licitació cal que els licitadors presentin una garantia provisional per import del 3% del
pressupost del contracte, que és, sobre un pressupost de licitació net de 432.415,60 € de
12.972,47 €
La garantia definitiva serà el 5% sobre el preu de l’adjudicació.
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El dipòsit o constitució de les garanties esmentades pot fer-se en metàl·lic, valors públics o
privats, aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les condicions que
disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP.
Conforme a l’article 103 del TRLCSP, l’exigència de la garantia provisional rau en el
manteniment, per part del licitador, de la seva oferta fins a la formalització del contracte, d’acord
amb l’article 156 .4 del TRLCSP.
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 arribin a la quantia requerida i garanteixi
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
Constituïda la garantia definitiva, si no es formalitza el contracte per causa imputable al
contractista, es procedirà a la confiscació, sobre la garantia definitiva, de l’import de la garantia
provisional, en el supòsit que s’hagués exigit, essent d’aplicació en aquest cas l’article 156.4
del TRLCSP.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 100 del TRLCSP.
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 que es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A
aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a
conseqüència d’una revisió de preus de conformitat amb el que disposa el TRLCSP.
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 aquesta no es resolgui serà causa de
resolució del contracte.
Aprovada la liquidació del contracte, si no hi ha responsabilitats que s’hagin d’exercitar sobre la
garantia definitiva i ha transcorregut el termini de garantia de les obres, s’ha de dictar un acord de
devolució o de cancel·lació de la garantia definitiva.
El termini de garantia de l'obra es fixa en 1 ANY a comptar des de la data en què es realitzi
l’Acta de recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 235 del
TRLCSP. Tot això, sens perjudici de la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual
responsabilitat, d’acord amb l’article 236 de la citada Llei, podrà reclamar-se dins el termini de 15
anys, a comptar de la data de recepció de les obres.
Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i manteniment de
les obres per ell realitzades.
15.- MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES
La mesa de contractació es constituirà amb les persones següents:
President:
Vocals:

El Sr. David Rovira Minguella, Alcalde del municipi, en cas d’absència serà
substituït per la 1ª. Tinent d’alcalde, Sra. Maria Jesús Martín Trinidad.
El Sr. Josep Maria Caffarel Serra, secretari-interventor de l’Ajuntament.
El Sr. Joan Amigó Morató, regidor de serveis
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La Sra. Cristina Romea Boqué, tècnica de gestió de programes.
El Sr. Igor Jané Guasch, enginyer municipal.
El Sr. Reyes Gàmez Candela, aparellador municipal.
La Sra. Ester Borrull Hernández, TAG de l’ajuntament, que a més actuarà com a
secretaria de la Mesa.
En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels tècnics
que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.
OBERTURA SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
La mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura del sobre 1 de les empreses i
comprovarà l’existència i correcció de la documentació que ha de contenir.
Si la mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho comunicarà a
les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim que
aquesta atorgui que no pot ser superior a 3 dies hàbils. Una vegada esmentats, si s’escau, els
errors o omissions de la documentació presentada en el Sobre 1, ha de determinar les empreses
admeses a la licitació i les excloses, així, com en el seu cas les causes d’exclusió.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del Sobre 1 seran susceptible
d’impugnació en els termes establerts en la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
OBERTURA SOBRE 2 – OFERTA ECONÒMICA I ELS RESTANTS CRITERIS OBJECTIUS
AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
Reunida novament la Mesa de Contractació, en acte públic anunciat prèviament en el perfil del
contractant, procedirà a l’obertura dels sobres corresponents.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa
s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen en el present Plec.
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 i per tant
restaran excloses per l’òrgan de contractació.
Criteri de desempat: En cas d'empat en la puntuació obtinguda per les empreses licitadores
després de l'avaluació dels diferents criteris, la preferència en l'adjudicació serà per a la que hagi
acceptat realitzar la millora.
En cas de persistir l’empat, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició
presentada que hagi ofert un millor preu. De persistir encara l’empat tindrà preferència la que
hagi ofert una ampliació més gran del període de garantia de l’obra. Si encara persistís l’empat
tindria preferència aquella empresa que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica,
tinguin en la seva plantilla un major nombre de persones treballadores amb discapacitat superior
al 2% i així ho acreditin fefaentment.
En cas de persistir encara l’empat, l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que
es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.
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16.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
OFERTA ECONÒMICA I ELS RESTANTS CRITERIS OBJECTIUS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA
Els criteris que serviran per la valoració en les diferents fases del procediment, són els següents:
a) Proposició econòmica - fins a 85 punts.
b) Ampliació del termini de garantia – fins a 5 punts
c) Execució total de la millora, 10 punts
-

Els punts a concedir per la valoració econòmica s'establiran mitjançant la formula següent: ((X
= (import de l'oferta més econòmica / import oferta a valorar) x puntuació màxima)).

-

Els punts a concedir per la ampliació del termini de garantia s'establiran mitjançant la formula
següent: ((X = (valor en mesos de la proposta a valorar) x (puntuació màxima) / valor de la
oferta més alta)). (el valor s'entén referit exclusivament al de l'ampliació de la garantia sobre
el mínim exigit de 12 mesos). No es valorarà en cap cas una ampliació de garantia superior
als 60 mesos, i en el cas de que s’ofereixi es valorarà tenint en compte aquest topall màxim.

-

Execució de la totalitat de l’obra establerta com a Millora, 10 punts. Per obtenció d’aquests
punts caldrà executar la totalitat de la millora atès que aquesta no és pot dividir.

17.- OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
En aquest procediment per considerar que una oferta és amb valors anormals o
desproporcionats es tindrà en compte l’establert a l’article 85 del Reial decret 1098/2001, cas en
el que se seguirà el procediment establert a l’art. 152 del TRLCSP.
En tot cas per realitzar el càlcul d’oferta anormal o desproporcionada es tindrà en consideració
exclusivament la proposició econòmica.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal o
desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat
perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta
resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal
ni desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant
comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud,
per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la
sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquesta decideixi, previ l’assessorament tècnic del
servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat,
o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
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18.- CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la
proposta d’adjudicació, en la que figuraran les ofertes classificades per ordre decreixent de
valoració i identificada l’oferta més avantatjosa econòmicament d’acord amb els criteris de
valoració establerts en la clàusula 16 del present Plec.
L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa, requerirà a
l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per tal què, dins
del termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació a que es fa referència a continuació:
-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix
la clàusula corresponent.
En el seu cas la documentació que fa referència la base 11.3.

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 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.
El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de
l’expedient i es publicarà en el perfil del contractant.
Si en el termini assenyalat el licitador no compleix adequadament el requeriment, s’entendrà que
ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar-li la mateixa documentació al següent licitador
per l’ordre en que hagin restat classificades les proposicions. Aquest fet comportarà la
confiscació, en el seu cas, de la garantia provisional constituïda i, a més, si la retirada de l’oferta
porta causa en no haver complimentat la documentació justificativa de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels
mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i de la
constitució de la garantia definitiva, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, donarà
lloc a la causa de prohibició de contractar prevista en l’art. 60.2.a del TRLCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot
donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’art. 60.1.e) el
TRLCSP.
L’Òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.
19.- DESPESES I IMPOSTOS
Són a càrrec del contractista tots els anuncis, les despeses i els tributs (taxes i impostos) que
s’originin a conseqüència de la present licitació, de l’adjudicació i de l’execució del contracte,
inclòs l’impost sobre el valor afegit (IVA).
L’import màxim de l’import les despeses de publicitat de la licitació i l’adjudicació d’aquest
contracte serà com a màxim de 500,00 €.
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En tots els casos, l’oferta del contractista s’entén que comprèn totes les taxes i els impostos
indirectes, establerts per qualsevol administració pública competent, que gravin el contracte i la
seva execució.
També són a càrrec del contractista les despeses que s’originin per causa de la realització
d’assaigs i anàlisis de materials i d’unitats d’obra o d’informes específics sobre aquests, d’acord
amb els termes previstos a l’article 145 del Reglament general de contractes de les
administracions públiques. L’import màxim d’aquestes despeses serà l’1% del pressupost de
l’obra.
20.- RENÚNCIA I DESISTIMENT
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès públic
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de
l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan
s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o del les
reguladores del procediment d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses
licitadores per les despeses en què hagin incorregut.
21.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del
contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària del contracte, dins del termini de 5 dies
hàbils següents a la recepció de dita documentació.
L’adjudicació del contracte es notificarà 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.
22.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa adjudicatària
podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses
corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a aquell
en què es rebi la notificació e l’adjudicació a les empreses licitadores.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’empresa
adjudicatària, l’Ajuntament podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l’import de
la garantia provisional que, si s’escau, s’hagués exigit.
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 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.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.
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
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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.
23.- RETORN 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 l’esmentada 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 aquest sigui ferm.
24.- EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DEL CONTRACTE
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el Plec de
clàusules administratives particulars i als projectes que serveixen de base al contracte i conforme
a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni/n a l’empresa contractista la
persona que exerceix la direcció facultativa de les obres i la persona responsable del contracte
en els àmbits de la seva respectiva competència.
25.- DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
En el termini de 21 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació definitiva l’empresa
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de
l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’art. 7 del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció.
El termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes i mig des
de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els terminis
indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres, no podrà reclamar cap
ampliació del termini per aquest motiu.
26.- COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’empresa contractista resta obligada a complir el termini total d’execució del contracte d’acord
amb el projecte i plecs aprovats i les normes dictades des de la direcció facultativa.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes a ella imputable, l’Ajuntament imposarà la penalitat diària en la proporció de
0,50 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte. L’augment sobre el previst a l’article 212.1 del
TRLCSP es justifica per la necessitat de finalitzar l’obra en el termini previst atès que afecta vials
d’ús públic necessaris per l’organització viaria del trànsit de persones i vehicles per dins del
municipi.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple de 5% del preu del contracte,
l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la resolució d’aquest o acordar la continuïtat
de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
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L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Ajuntament originats per la demora de l’empresa contractista.
Les penalitats s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que és immediatament executiu. Els imports corresponents a les
penalitats es faran efectius mitjançant deduccions de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que
s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà al que disposa
l’art. 213.2 del TRLCSP.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o
intimació prèvia per part de l’Ajuntament.
27.- CONTROL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’Ajuntament, per mitjà de la Direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància
per la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions oportunes per al
correcte compliment.
Sense perjudici de les facultats de supervisió que corresponen a la persona responsable del
contracte a què fa referència la clàusula següent.
28.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació podrà designar, en qualsevol moment, una persona responsable del
contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte,
les funcions especifiques 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.
El responsable del contracte pot ser una persona física o jurídica, vinculada o aliena a
l’Ajuntament.
Les facultats del responsable del contracte s’entendran sens perjudici de les que corresponguin
al Director facultatiu de l’obra.
29.- RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament 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’art. 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.
30.- ABONAMENT A L’EMPRESA CONTRACTISTA
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El director facultatiu de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l’obra
executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els
primers deu dies següents al mes al que corresponguin.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida i d’acord
amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en els art. 216 i 235 del
TRLCSP.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques.
El codi DIR de l’Ajuntament és L01430542
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per
operacions preparatòries realitzades, com poden ser instal·lacions i adquisició de materials o
equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i l’exigibilitat de les
garanties establertes en l’art. 232.2 del TRLCSP i en els art. 155 a 157 del RGLCAP.
31.- RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest Plec.
L’execució del contracte serà a risc i ventura de l’empresa contractista, tal com s’estableix a
l’article 215 del TRLCSP. Així, l'Administració eludeix tota mena de perjudicis que el contractista
pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, el
contractista en serà l’únic responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres
directes de l'Ajuntament, tal com disposa l’article 214 de l’esmentada Llei.
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts
en l’art. 231 del TRLCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres,
d’acord amb el que estableix l’art. 236 del TRLCSP.
32.- ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:
-

Obligacions tributàries. L’empresa contractista ha de complir les obligacions tributàries que
imposa la legislació vigent per l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost
d’activitats econòmiques i el pagament de l’IVA. Dels documents de pagament d’aquests
tributs s’ha de lliurar una fotocòpia a la secretaria, per a constància en l’expedient.
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-

Obligacions laborals. L’empresa contractista ha d’assegurar al personal que realitzi les
tasques del contracte i ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i
higiene en el treball. En especial, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i
adscrigui a l’execució de l’obra, i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social,
mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.
Abans de la devolució de la garantia definitiva, l’empresa contractista haurà d’acreditar
documentalment haver satisfet les seves obligacions laborals dels treballadors contractats per
a l’execució de les obres. Caldrà aportar els documents de TC1-i TC2, tant de l’empresa
contractista com de les subcontractades o cessionàries.

-

Assegurances i responsabilitat per danys. El contractista és responsable de tots els danys i
perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte.

-

L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.

-

L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a
l’Ajuntament l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en
qualsevol moment durant l’execució de les obres.

-

L’empresa contractista ha de conservar el Llibre d’Ordres.

-

L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents:






Les derivades de l’anunci de licitació.
Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sens perjudici
d’aquells previstos en el Projecte.
Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents o qualsevol informació
d’organismes oficials o particulars.
Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries
que informin al públic sobre l’inici i final d’obra i de la resta de mesures de informació
que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el 2.000 €.
De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

-

L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de l’obra. A més tindrà cura de la conservació i manteniment dels cartells i
senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Així mateix, realitzant-se
les obres al centre del municipi, s'hauran d'adoptar les mesures adients de regulació del
trànsit si fos necessari, inclús si aquesta cal realitzar-se amb la col·locació de semàfors,
així com amb les indicacions de desviaments i itineraris alternatius si fossin necessaris.

-

L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació establerta en la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

-

Obligacions lingüístiques: L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb
l’Ajuntament 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
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rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. En particular, l’empresa
contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de l’objecte
del contracte, almenys, en llengua catalana. Específicament, ha de redactar en llengua
catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut - si
escau- , els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i tota la resta de
documents relatius als informes i annexos tècnics de les incidències d’execució, d’acord amb
les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 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.
-

L’empresa contractista haurà de presentar carta o certificat d’entitat asseguradora cobrint la
seva responsabilitat civil per un mínim de 300.000 €, i la patronal indicant la quantia de la
seva cobertura. Presentarà també certificat de responsabilitat civil creuada pels seus
subcontractistes, per la mateixa cobertura que la patronal.

-

L’empresa contractista, a més de la documentació que li sigui requerida en el decurs de l’obra
per la Direcció Facultativa o la Propietat, en finalitzar l’obra presentarà la següent
documentació en paper i en fitxer informàtic editable i pdf:





Dossier de Qualitat, que inclourà tots els certificats de materials i maquinària, assaigs,
proves, extensió de garanties, etc.
Col·lecció de plànols as-built
Relació de proveïdors, amb dades de contacte
Acta de liquidació amb els seus subcontractistes

33.- REVISIÓ DE PREUS
El present contracte no té revisió de preus, d’acord amb l’article 89 del TRLCSP.
34.- CESSIÓ DEL CONTRACTE
Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per l’adjudicatari a
un tercer, sempre que es compleixin els supòsits i requisits establerts a l’article 226 del TRLCSP.
35.- SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació
objecte del contracte i amb el compliment dels requisits establerts a l’article 227 del TRLCSP i la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, fins
a un percentatge que no pot excedir el 60% de l’import de l’adjudicació.
En qualsevol cas, no es permetran més dos nivells de subcontractació.
Els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar,
assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions
de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi d’encomanar la
realització.
La infracció de les condicions establertes a l’art. 227 del TRLCSP per procedir a la
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista, poden
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donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins al 50 % de l’import del
subcontracte.
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant
l’Ajuntament. El coneixement que l’Ajuntament 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’Ajuntament contractant
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de
l’execució del contracte principal o dels subcontractes.
36.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic i quan es justifiqui suficientment la
concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter taxat, estableix l’art. 107 del
TRLCSP. Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
Aquestes modificacions no poden alterar les condicions essencials de la licitació i l’adjudicació
del contracte i s’han de limitar a introduir les variacions estrictament indispensables per donar
resposta a la causa objectiva que motiva la modificació.
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o
executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i
del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’art. 234.3 i 4 del TRLCSP
i l’art. 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en contracte administratiu.
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar
indemnització. En el supòsit que s’introdueixin unitats d’obra no previstes en el projecte o que
difereixin substancialment de les contemplades, resulta d’aplicació l’ar. 234.2 del TRLCSP.
37.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
La recepció i liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 222 i 235
del TRLCSP i els art. 163 a 169 del RGLCAP.
En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la seva
recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser signada pels
assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de garantia de l’obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha
de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat
els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per
causes imputables al contractista.
Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del
contractista. El director de l’obra, en el termini d’un més des de la recepció, farà l’amidament de
las obres realment executades, d’acord amb el projecte.
En els 2 mesos següents a la data de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la
certificació final de les obres executades, la qual certificació, ha de ser abonada en el termini de
tres mesos, comptats des de la data de la seva expedició, a compte de la liquidació del contracte.
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38.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s’estableixen als articles 223 i
225 del TRLCSP. En tot cas, s’ha de seguir el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.
També és causa de resolució del contracte:
-

La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.
L’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
L’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.
L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte de les dades o dels
antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
L’incompliment de les obligacions previstes 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. 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
l’article 212 del TRLCSP.

39.- PREVALENÇA DEL PLEC
En cas de contradicció entre el projecte de les obres i el Plec de clàusules administratives
particulars, prevalen les disposicions del Plec de clàusules administratives particulars.
40.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
D’acord amb l’article 210 del TRLCSP, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes
assenyalats en la citada Llei, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els
contractes administratius, resoldre’n els dubtes que ofereixi el compliment, modificar-los per
raons d’interès públic, i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. Tot això, sens
perjudici del compliment dels tràmits i procediments previstos en l’esmentada Llei.
41.- TRIBUNALS COMPETENTS
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i divergències que
sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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1. ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT
PER CONTRACTAR (a introduir al sobre 1)
En/Na ________________________________________________________________________
amb NIF ________________ domiciliat a (municipi) ____________________________________
al C/Pl./ __________________________________________ Núm.____________ C.P. _______
Telèfon _____________ correu electrònic (1)__________________________________________
actuant en (2) _____________ de __________________________________________________
amb NIF ______________ domiciliat a (municipi) ______________________________________
al C/Pl./ ________________________________________ Núm.______________ C.P. ______
(1) adreça on es volen rebre les notificacions relatives a aquesta licitació
(2) en nom propi o en representació de

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que en els òrgans de govern i administració d'aquesta empresa, no hi forma part cap persona
que estigui compresa en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat per contractar amb les
corporacions locals.
2. Que l'empresa que represento està facultada per establir un contracte amb l'administració, ja
que té capacitat d'obrar i no es troba en cap de les prohibicions de contractar, de conformitat amb
els articles 60 i 61 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic , de 14 de novembre
de 2011(TRLCSP).
3. Que estic al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, a l'empara del que
estableix en relació amb l’article 60.d), del TRLCSP.
4. Que compleixo tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa pel que fa a l’objecte
de l’execució del contracte.
I perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin en l'expedient de
contractació de l'obra “MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE DIVERSOS CARRERS”
que du a terme l'Ajuntament de l’Espluga de Francolí signo la present declaració, sota la meva
responsabilitat, i segell d'aquesta empresa.
(Lloc i data) ______________________________________________________

(segell)
Signat: _____________________________________________
(persona que signa)
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ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA CAPACITAT PER CONTRACTAR I
ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES (a introduir al sobre 1)
En/Na ________________________________________________________________________
amb NIF ________________ domiciliat a (municipi) ____________________________________
al C/Pl./ __________________________________________ Núm.____________ C.P. _______
Telèfon _____________ correu electrònic (1)__________________________________________
actuant en (2) _____________ de __________________________________________________
amb NIF ______________ domiciliat a (municipi) ______________________________________
al C/Pl./ ________________________________________ Núm.______________ C.P. ______
(1) adreça on es volen rebre les notificacions relatives a aquesta licitació
(2) en nom propi o en representació de

D’acord amb el previst a la Llei 39/2015, les notificacions relatives a aquest procediment es
realitzaran a través de notificacions electròniques a l’adreça de correu electrònic indicada, llevat
que essent persona física, no s’autoritzi expressament.
Exclusivament per a persones físiques:
(3)
____ Autoritzo a rebre electrònicament les notificacions relatives a aquest procediment .
(3) indicar NO en el cas de no autoritzar-se, en blanc, o SI, significarà que s’atorga l’autorització.

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Personalitat jurídica i representació.

Cal marcar les caselles que correspongui

Persona física: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació.
Persona jurídica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació. Que
la societat que represento es va constituir amb escriptura pública de data __________, davant el
notari de _____________________ Sr./Sra. __________________________________, amb
núm. de protocol ________ i es va inscriure en el Registre mercantil de ____________________
Les dades referents a l’atorgament dels poders de representació de la societat consten a:
la mateixa escriptura pública
l’escriptura pública de data __________, davant el notari de ____________________ Sr./Sra.
__________________________________, amb núm. de protocol ________
Persona jurídica no espanyola d’un Estat membre de la Comunitat Europea o signatari de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: que la societat es troba inscrita en el registre/disposa
dels corresponents certificats que s’indiquen a l’annex I del RLCAP, i que se sotmet a la
jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur
jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.
Persona jurídica no espanyola d’un Estat no membre de la Comunitat Europea ni signatari de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: que la societat ostenta la corresponent capacitat
d’obrar, i que se sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a
totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia,
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si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.

2. Grup empresarial.
Que, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç.
L’empresa a la qual represento no conforma grup empresarial.
L’empresa a la qual represento conforma grup empresarial. El grup es denomina “_______
___________________________________________” i el conformen les entitats següents:

Cal marcar les caselles que correspongui

-

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Que no em trobo/la societat no es troba incurs/a en cap de les prohibicions per a contractar
conforme els articles 60 i 61 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
4. Que en els òrgans de govern i administració d'aquesta empresa, no hi forma part cap
persona que estigui compresa en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat per contractar
amb les corporacions locals.
5. Obligacions tributàries i de la Seguretat Social
Que estic/la societat està donat/da d’alta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el cens
d’empresaris professionals i retenidors i que estic/la societat està al corrent del compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents.
Per aquest motiu:
Em comprometo, en el moment que m’ho requereixi l'Ajuntament de L’Espluga de Francolí a
aportar la documentació acreditativa del compliment de les meves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social/obligacions tributàries i de la Seguretat Social de la societat i dels requisits
establerts en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i en els plecs objecte d’aquesta licitació.
Autoritzo a l'Ajuntament de l’Espluga de Francolí a sol·licitar a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària les dades relatives al compliment de les meves obligacions
tributàries/obligacions tributàries de la societat, per tal de comprovar el compliment dels requisits
establerts en el en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i demés normativa de desenvolupament, en aquesta
licitació.
Autoritzo a l'Ajuntament de l’Espluga de Francolí a sol·licitar a la Tresoreria General de la
Seguretat Social les dades relatives al compliment de les meves obligacions/obligacions de la
societat, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en el en el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i demés normativa de desenvolupament, en aquesta licitació.
6. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta societat, no forma part cap de les
persones a qui es refereixen les Lleis 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes
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Cal marcar les caselles que correspongui

(Conca de Barberà)

d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat i
13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat. Igualment, que ni aquesta societat, ni cap dels membres dels òrgans de govern i
administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb
l'Ajuntament de l’Espluga de Francolí
7. Que estic/la societat està en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i
financera i professional o tècnica determinades pels plecs aprovats per l'Ajuntament de l’Espluga
de Francolí i que compto/a amb la documentació acreditativa necessària.
8. Que compleixo/la societat compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa
vigent pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el seu funcionament legal.
ALTRES DOCUMENTS A ADJUNTAR SI FOS EL CAS
9.
En el cas d’empreses inscrites al RELI s’adjunta una fotocòpia simple del document
acreditatiu d’inscripció, així com una declaració responsable, signada pel representant de
l’empresa, de la vigència de les dades que inclou.
10.
Documentació acreditant que el licitador té contractat un nombre de treballadors
discapacitats no inferior al 2% de la plantilla, si es vol fer valer aquesta circumstància en el cas
d’empat. Aquest document no serà necessari en el cas de que ja consti inscrit en el RELI

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de l’Espluga de Francolí signo
aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
(Lloc i data) ______________________________________________________

(segell)
Signat: _____________________________________________
(persona que signa)
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ANNEX 3- MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA (a introduir al sobre 2)
En/Na ________________________________________________________________________
amb NIF ________________ domiciliat a (municipi) ____________________________________
al C/Pl./ __________________________________________ Núm.____________ C.P. _______
Telèfon _____________ correu electrònic (1)__________________________________________
actuant en (2) _____________ de __________________________________________________
amb NIF ______________ domiciliat a (municipi) ______________________________________
al C/Pl./ ________________________________________ Núm.______________ C.P. ______
(1) adreça on es volen rebre les notificacions relatives a aquesta licitació
(2) en nom propi o en representació de

EXPOSO:
1.- Que estic assabentat de la licitació convocada per l'Ajuntament de L'Espluga de Francolí,
mitjançant procediment obert, per contractar les obres de “MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ I
SERVEIS DE DIVERSOS CARRERS”, i de les clàusules tècniques i econòmiques –
administratives que regiran el contracte, i accepto íntegrament les esmentades clàusules.
2.- Que el preu d’aquesta oferta és de: (en lletres i números)
Preu total (sense IVA) : _________________________________________________________
______________________________________________________ Euros ( _______________ €)
Import de l'IVA: ________________________________________ Euros ( _______________ €)
Preu total (IVA inclòs) : _________________________________________________________
______________________________________________________ Euros ( _______________ €)
3.- Que ofereixo un termini suplementari de garantia de l'obra (indicar el valor en mesos en
lletra i número), de __________________ mesos ( ____ mesos) de més, sobre el mínim exigit
per les bases.
4.- Que (3) ______ accepto executar, sense cost per l’administració, les obres que es defineixen
en aquest expedient consistent en la total execució de la Millora “d'ampliació instal·lació d'una
canalització de la xarxa de clavegueram a pressió al passeig de Josep Maria Rendé, des del pas
sota el ferrocarril fins al parc fluvial” definida en el document núm. 4 del projecte general, amb un
pressupost d’execució material P.E.M. de 8.877,02 €
(3) indicar SI o NO

5.- Analitzat detingudament el contingut del projecte, manifesto que el termini d'execució previst
per a l'obra és tècnicament possible i viable i em comprometo a realitzar-lo en l'esmentat termini i
assumeixo, en cas d'incompliment, les responsabilitats que se'n puguin derivar.
6.- Que em comprometo a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials
suficients i accepto les penalitats previstes en el plec per a cas d'incompliment.
(Lloc i data)____________________________________________

signatura

Signat: _______________________________
(persona que signa)
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