CONTRACTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA ENERGÉTICA DE
LA COBERTA DE L’ESCOLA CANS SORTS SENTMENAT
Expedient 1405/2018

REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Verneda Urbano, alcalde de l’Ajuntament de Sentmenat actuant
en nom i representació del mateix, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Gonzalo
Lluzar López de Briñas

De l’altra el Sr. Manuel Maclina Comino, amb DNI 34.747.280-F, actuant en
representació de la mercantil RAS 21, SL, amb C.I.F. B-60.775.616, domiciliada al
carrer Torrent Tortuguer, 5 nau 3 P.I. Els Pinetons, 08291-Ripollet i adreça electrònica a
efecte de notificacions ras21@ras21.com, segons escriptura de poders de data 14 de
maig de 2014, amb número de protocol 3562 atorgada pel notari Sr. Ricardo Manen
Barceló, notari del Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya.
Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte i,
en base als següents

MANIFESTEN:
.
La Junta de Govern Local del 14 de novembre de 2018, va aprovar l’expedient
juntament amb el plec de clàusules administratives particulars o tècniques per a la
contractació, mitjançant procediment obert simplificat per l’execució de les obres
d’acord amb la documentació tècnica per la “Rehabilitació i Millora Energètica de la
Coberta de l’Escola Can Sorts” per un import estimat de 148.171,28 euros IVA exclòs.
Per decret d’alcaldia 2019-0169 de data 6 de març de 2019, ratificat per la Junta de
Govern de 13 de març de 2019 es va assumir l’acta de valoració de la documentació
aportada en el procediment per l’adjudicació de les obres de “Rehabilitació i Millora
Energètica de la Coberta de l’Escola Can Sorts” i es va demanar a la segona
classificada Bergavia Obres SL perquè aportés la documentació requerida.
Per decret d’alcaldia 2019-0490 de data 31 de maig de 2019, ratificat per la Junta de
Govern de 12 de juny de 2019 es va assumir l’acta de valoració de data 17 d’abril de
2019 de la documentació aportada per Bergavia Obres SL, que finalitzat el termini
addicional no ha aportat cap documentació més, no quedant acreditada la solvència
econòmica i es va demanar a la tercera classificada RAS 21 S.L. perquè aportés la
documentació requerida.

Per decret d’alcaldia 2019-633 de data 9 de juliol de 2019 s’ha adjudicat el contracte
per l’execució de les obres per la “Rehabilitació i Millora Energètica de la Coberta de
l’Escola Can Sorts” a l’empresa RAS 21 S.L. per un import de 137.185,36 euros (IVA
exclòs).
L’empresa adjudicatària ha dipositat la garantia definitiva mitjançant transferència
bancària per import de 6.859,27€ en data 20 de juny de 2019 i ha aportat còpia de
disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
Les parts compareixents en la condició en la qual intervenen,
PACTEN
Primer.- RAS 21, S.L. adjudicatària del contracte, realitzarà l’execució de les obres de
rehabilitació i millora energètica de la coberta de l'Escola Can Sorts de Sentmenat,
d'acord amb el projecte aprovat, amb plena subjecció a:
-

Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta com annex1 al
present contracte, que s’adjunten com annex 1 al present contracte.
Documentació tècnica que regeix aquesta contractació.
Proposta econòmica i millores presentades, que s’adjunta com annex 2 al
present contracte.

Segon.- L'import de l’adjudicació de l’esmentada contractació és de CENT TRENTASET MIL euros CENT VUITANTA-CINC euros amb TRENTA-SIS cèntims (137.185,36 €),
més VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS VUIT euros amb NORANTA-DOS cèntims (28.808,92
€) d’IVA
Import del contracte: 137.185.36

Impostos: 28.808,92

Total: 165.994,28

Tercer.- El contractista presentarà factures mensuals. El pagament es realitzarà en els
terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la
presentació dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures.
El règim de pagament s’efectuarà segons allò establert a l’apartat K de l’annex 1 del
Plec de Clàusules Administratives.
Quart .- El termini d'execució del contracte és de sis setmanes complertes.
Cinquè.- L’adjudicatari està obligat a complir totes les obligacions d’origen legal,
encara que no s’expressin d’una forma concreta en aquest contracte, quedant
l’Ajuntament alliberat de qualsevol responsabilitat per l’incompliment de les
esmentades obligacions per part del contractista.

Sisè.- El present contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars,
pel plec de condicions tècniques, que és document contractual, signant-ho en aquest
acte i es sotmet, per quan no es trobi en ell establert als preceptes 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, al Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en
defecte d'això, les normes de dret privat.
Setè.- El contractista queda obligat així mateix a complir totes les normes referents a
la legislació laboral aplicable, quedant l’Ajuntament de Sentmenat totalment alliberat
de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de tal obligació.
Vuitè.- L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la Llei
Orgànica 3/18, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels
Drets Digitals, així com el Reglament Europeu (UE) 2016/679, conegut com a NOU
REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD).
Novè.- Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte sorgissin qüestions entre
l’Ajuntament de Sentmenat i el contractista, es sotmetran, una vegada esgotada la via
administrativa, als jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
I, amb prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document.
L’alcalde,

Marc Verneda
Urbano - DNI
47155697Q
(SIG)

L’adjudicatari,

Manuel
Maclina
Comino

Firmado digitalmente por Marc
Verneda Urbano - DNI 47155697Q
(SIG)
Fecha: 2019.07.11 12:41:55 +02'00'

Marc Verneda Urbano
AJUNTAMENT DE SENTMENAT

Firmado digitalmente
por Manuel Maclina
Comino
Fecha: 2019.07.11
11:50:46 +02'00'

Manuel Maclina Comino
RAS 21, S.L.

El secretari,

CPISR-1 C
Gonzalo
Lluzar
López de
Briñas

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C
Gonzalo Lluzar
López de Briñas
Fecha: 2019.07.11
12:59:20 +02'00'

Gonzalo Lluzar López de Briñas

ANNEX 1

EXPEDIENT MUNICIPAL NÚM. Gestiona 1405/2018
Procediment d’adjudicació:
Tramitació :
Entitat convocant:
Codificació:

Obert simplificat
Urgent
Ajuntament de Sentmenat
Segons annex 1

Abreviatures sobre normativa utilitzades:
DN:

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

LCSP:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen 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.

RGCLAP:

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s'oposi a
la LCSP.

RD773/2015: Real Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, en allò que no s'oposi a la LCSP.
RPLCSP:

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en allò que no
s'oposi a la LCSP.

DLLMUMCP: Decret-Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, en allò que no s'oposi a la LCSP.
PPT:

Plec de prescripcions tècniques que figura com a annex 2 d'aquest Plec

I. Definició de l'objecte del contracte.El present Plec té per objecte la contractació de les obres que, junt amb la seva codificació,
figura a l'apartat C) del quadre de característiques annex (annex 1).
A la licitació i execució del contracte regiran, a més de la normativa legal aplicable, aquest
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques (annex 2).
II. Necessitat i idoneïtat del contracte.Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
classificació/criteris de solvència tècnica o professional, i económica i financera, els criteris
per adjudicar el contracte, així com les condicions especials d'execució, el valor estimat del
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COLOMÉ RODRÍGUEZ NÚRIA (1 de 1)
Alcadessa
Data Signatura: 28/11/2018
HASH: a237cd761b1a03dc5308edcf286a28e3

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA
ENERGÈTICA DE LA COBERTA DE L’ESCOLA CAN SORTS DE SENTMENAT.
__________________________________________________________________________

contracte amb indicació de tots els conceptes que l'integren, inclosos els costos laborals,
l'elecció del procediment i la decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte están
acreditats a l'expedient corresponent, de conformitat amb el previst a l'art. 116.4 de la LCSP.
III. Naturalesa del contracte.Aquest contracte té naturalesa administrativa, d’acord amb l’article 25 del LCSP i es tipifica
com a contracte d'obres segons es defineix a l’article 13 del LCSP i d’acord amb la regulació
establerta per aquest tipus de contracte, entre d’altres, als articles 231 i següents de la llei
esmentada.
Per tant, el règim jurídic establert en aquest plec serà el que regirà en la preparació d’aquest
contracte, així com en la seva adjudicació i execució, amb els efectes que se’n derivin durant
i fins a la seva extinció.
IV. Òrgan de contractació i Responsable del contracte.Per raó de l'import del contracte, és l'alcaldia l'òrgan competent d’aquesta contractació, en
exercici de les facultats que li atribueix la Disposició addicional segona de la LCSP. Tot això
sense perjudici de la possibilitat de delegació d’aquestes facultats i competències, d’acord
amb l'article 61 de la LCSP.
Per tractar-se d'un contracte d'obres, les facultats del responsable del contracte seran
exercides pel Director facultatiu conforme el que disposa l'art. 62.2 de la LCSP.
V. Perfil del contractant.Atès el tipus d’actuació i procediment a seguir en aquesta contractació, en la pàgina web
municipal www.sentmenat.cat s’inclourà la informació adient, conforme a les previsions
establertes a l'article 63 de la LCSP.
VI. Valor estimant i Pressupost base de licitació.-

En concepte d’impost sobre el valor afegit (21 % d'IVA) li correspon la quantia de
31.115,97 €.
b) El pressupost base resultant de la licitació queda fixat en 179.287,25 €, IVA
inclòs (148.171,28€ + 31.115,97 € d'IVA).
L’Impost sobre el Valor afegit (IVA), haurà d’aparèixer en l’oferta com partida independent,
segons l'art. 139.4 de la LCSP.
Pel que respecta al pressupost base de licitació la justificació del desglossament dels costos
es preveu a l'apartat E.b) de l'Annex I, segons s'estableix a l'art. 100 de la LCSP,
VII. Finançament del contracte.L'obligació econòmica que per a l'Ajuntament es derivi del compliment d'aquest contracte
serà amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost municipal del 2018 que s'indica
a l'apartat F de l'Annex 1.
VIII. Termini d'execució.-
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a) El valor estimat del contracte es correspon amb la quantia de 148.171,28€, IVA
exclòs. Coincideix amb el pressupost de licitació.

La durada prevista per aquest contracte serà de 2 mesos, de conformitat amb les previsions
del corresponent Projecte d'obres.
IX. Tramitació de l’expedient i procediment d'adjudicació.L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant tramitació urgent i procediment obert
simplificat, en virtut d'allò establert a l’article 119, 131 i 159 de la LCSP.
X. Divisió per lots.- La divisió en lots d'aquest contracte no escau per les raons que han
estat degudament acreditades, segons informe que hi ha a l'expedient.
XI. Capacitat per contractar.Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar. Quan fossin persones jurídiques hauran de
justificar que l’objecte social de l’entitat comprèn el desenvolupament de les activitats que
constitueixen l’objecte del contracte al que concorren i amb aquests efectes, l’objecte
d’aquest contracte és el que preveu la clàusula I del present Plec.
L'acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels estatuts socials inscrits en el
Registre mercantil o en aquell altre registre oficial que correspongui en funció del tipus
d'entitat social.
A més, caldrà que acreditin la seva solvència econòmica en els termes de l'art. 87 de la
LCSP i, en particular, mitjançant:
- Declaració sobre el volum mínim de negoci, referit al millor exercici dins dels tres
últims anys disponibles, corresponent al menys a una vegada i mitja el valor estimat
del contracte.

I la seva solvència professional o tècnica en els termes de l'art. 88 de la LCSP i, en
particular, mitjançant:
- Relació de les principals obres executades en el curs dels últims 5 anys, avalada
per certificats de bona execució per les obres més importants; aquests certificats
indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van
executar segons les regles per les que regeix la professió i es van dur a terme
normalment a bon terme.
- Titulacions acadèmiques o professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa
i, en particular, del responsable/s de l'obra i del/s tècnic/s directament encarregat/s de
la mateixa.
- Declaració de la maquinària, material i equip tècnic en els termes de l'art. 88 LCSP.
Els licitadors no podran estar afectats per cap de les circumstàncies que esmenta l’art. 71
LCSP com a prohibitives per contractar.
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El mitjà d'acreditació seran els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l'empresa hi estigués inscrita; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què
hagi d'estar inscrita. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant llibres d'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.

Malgrat que la classificació del contractista no és requisit indispensable, de conformitat amb
les previsions de l'art. 77.1.a) de la LCSP, els licitadors que acreditin estar degudament
classificats en el grup C ( Edificacions ), subgrup 07 ( aillaments i
impermeabilitzacions ), categoria 1, restaran exempts de presentar la documentació
relativa a la solvència econòmica/financera i tècnica.
No obstant, la inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registre Oficial
de Licitadors i empreses classificades del Sector Públic (ROLECE), o inscrit en alguna base
de dades nacional d'algun Estat membre de la UE d'accés gratuït, acreditarà d'acord amb el
que en ell es reflecteix i excepte prova en contra, les condicions de personalitat i capacitat
d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la
concurrència o no de les prohibicions de contractar de l'empresari.
XII. Garantia provisional.Ateses les característiques del contracte s’estableix la dispensa de constituir garantia
provisional.
XIII. Garantia definitiva.La garantia definitiva serà del 5% del pressupost del contracte i es constituirà a la Tresoreria
Municipal en qualsevol de les formes previstes a l’art. 107 de la LCSP.
En cas de constituir la garantia mitjançant aval bancari o mitjançant assegurança de caució,
será necessari que hagi estat intervingut/da notarialment.
XIV. Mesa de contractació.L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació i que avaluarà les ofertes és la Mesa de
contractació.
L’esmentada Mesa de contractació estarà integrada o constituïda de la manera següent:

Vocals:
- Arquitecta municipal
- Secretari de la Corporació o funcionari en què delegui
- Interventor de la Corporació o funcionari en què delegui
Secretari: Cap de Secretaria o funcionari/a de l'Ajuntament.
XV. Presentació de proposicions. Lloc, termini de presentació i documentació.La documentació per prendre part en el procediment es presentarà en el termini de 20 dies
naturals a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el perfil del
contractant de l'òrgan de contractació, l'accés al qual podrà realitzar-se en la pàgina web:
http://www.sentmenat.cat (seu electrònica). La forma de presentació serà a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana, a la Plaça de la Vila, 1, de Sentmenat (08181), de dilluns a divendres,
en horari de l’OAC , podent ésser també enviada per correu.
En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar a l’Oficina de Correus dins del termini
màxim establert a l’anunci corresponent, havent- se d’anunciar la seva tramesa mitjançant
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President/a:
- Alcadessa o membre de la corporació en què delegui

tèlex, telegrama, fax ( 93.715.34.66 ) o correu electrònic ( smnt.secretaria@sentmenat.cat )
a l'òrgan de contractació el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest
darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. El tèlex, fax,
telegrama o correu-e haurà de contenir el títol complert del contracte, el nom i resta de
dades del licitador, la data i número de certificat de l’enviament. Tanmateix, transcorreguts
deu dies des de la data esmentada sense haver- se rebut la documentació, aquesta no serà
admesa en cap cas.
La documentació a presentar per prendre part del present procediment s'inclourà en tres
sobres diferents, degudament indexada, d'acord amb les següents instruccions i
acompanyada de la corresponent instància segons model (annex 3).
- “SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: procediment obert
simplificat per a la contractació de les obres de rehabilitació i millora
energética de la coberta de l’Escola Can Sorts de Sentmenat": Haurà d'incloure
una declaració responsable del licitador amb el contingut al que es refereix l'art.
159.4.c), en el benentès que el licitador a favor del qual recaigui proposta
d’adjudicació haurà d’acreditar la possessió d’aquella documentació prèviament a
l’adjudicació del contracte (annex 4).
- “SOBRE NÚM. 2: DOCUMENTACIÓ MILLORES TÈCNIQUES A AVALUAR DE
FORMA AUTOMÀTICA : procediment obert simplificat per a la contractació de
les obres de rehabilitació i millora energética de la coberta de l’Escola Can
Sorts de Sentmenat ": Haurà d'incloure la documentació per valorar en els termes
previstos a l'apartat G.1 de l'Annex I (segons model annex 5).
- “SOBRE NÚM. 3: OFERTA ECONÒMICA: procediment obert simplificat per a la
contractació per a la contractació de les obres de rehabilitació i millora
energética de la coberta de l’Escola Can Sorts de Sentmenat”: Haurà de contenir
model de proposta econòmica (annex 6).
ADVERTÈNCIA

XVI. Qualificació de la documentació i obertura de proposicions.Les reunions de la Mesa de contractació queden unificades en un sol acte, amb una fase
prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter públic.
Primerament, de manera interna i no pública, la Mesa de contractació haurà procedit a la
qualificació i anàlisis de la documentació general presentada pels licitadors en el sobre 1,
així com a l'obertura de la documentació tècnica avaluable a través de judicis de valor (sobre
2), amb trasllat d'aquesta als serveis tècnics corresponents a fi i efecte que procedeixin a la
seva avaluació i emetin el corresponent informe tècnic de valoració en un termini no superior
a cinc dies ( en aplicació de l’art. 119.2.a de la LCSP ). Si la Mesa de contractació observés
defectes formals u omissions en la documentació general presentada, concedirà un termini
no superior a tres dies hàbils perquè el licitador els esmeni. Transcorregut aquest termini
sense que s’esmenin els defectes formals observats, la proposició serà rebutjada; si la
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La documentació que contenen els sobres 1 i 2 no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposició econòmica.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.

documentació tingués defectes substancials o deficiències materials no esmenables, es
rebutjarà la proposició.
Si, per qualsevol incidència o circumstància que es pogués produir en l'acte de qualificació
de la documentació administrativa (sobre 1), la Mesa valorés millor ajornar l'acte d'obertura
de proposicions, així ho farà saber amb fixació del dia i hora en què s'hi tornarà a reunir,
deixant constància de les actuacions produïdes en aquesta fase de qualificació, amb les
seves incidències, en l'acta que necessàriament s’haurà d’estendre o emetre pel secretari de
la Mesa.
Posteriorment, la Mesa de contractació, en acte públic que es celebrarà a les dependències
de la Casa Consistorial a les 13 hores del desè dia hàbil següent al d'acabament del termini
de presentació de proposicions procedirà a l’obertura del sobre 3, amb lectura de les
proposicions formulades avaluables a través de criteris automàtics o per aplicació de
fórmules que hagin estat admeses, per ordre de presentació, i sempre que sigui possible,
proposarà l'empresa adjudicatària d'acord amb la puntuació final que en resulti. De no ser
així, les proposicions incloses en el sobre 3, juntament amb la resta de documentació
presentada, i l’acta que s’estendrà a l’efecte, es remetran als serveis tècnics municipals
perquè emetin informe, que caldrà que sigui evacuat en el termini màxim de cinc dies ( en
plicació de l’art. 119.2.a de la LCSP ).
Transcorregut aquest termini la Mesa de contractació es constituirà novament, a porta
tancada, i amb l’examen previ de les actuacions i informes que hagin estat emesos, emetrà
la proposta que consideri oportuna a l’òrgan de contractació competent per a l’adjudicació.
En aquest acte públic es donarà compte del resultat de la qualificació de la documentació
general presentada pels licitadors en els sobres 1, indicant els licitadors exclosos i les
causes de l’exclusió, amb invitació als assistents per formular observacions que es recolliran
a l’acta, així com de la puntuació assignada de les proposicions avaluables mitjançant judicis
de valor presentades en el sobre 2.
Per la naturalesa simplificada d'aquest procediment, i d'acord amb l'art. 326.6 de la LCSP, la
mesa de contractació es considerarà vàlidament constituïda si està present el president, el
secretari i l' interventor de la Corporació, i el secretari de la Mesa.

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa,
es detallen a l'apartat G de l'Annex 1.
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els supòsits
previstos a l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP),
referits a l'oferta econòmica.
En aquest cas, es donarà audiència al licitador que l'hagi presentat perquè justifiqui la
valoració de l’oferta i en precisi les condicions, segons el que estableix l’article 149 de la
LCSP.
XVIII. Drets i obligacions de les parts.Els drets i obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació contractual
i la normativa aplicable.
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XVII. Criteris de valoració de les ofertes.-

XlX. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes
reguladores.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos
que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgats per
l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a l'execució del que s'ha pactat, no eximirà al
contractista de l'obligació del seu compliment.
XX. Direcció de l'obra.
La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un tècnic competent de la corporació, o contractat
per aquesta, que tingui titulació adequada i suficient. La direcció de l’obra comporta la
comprovació i vigilància de la correcta realització.
El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra.
Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica
professional que en cada cas sigui d’aplicació.
El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de la
comprovació del replanteig, i aquest director procedirà de igual forma respecte al seu
personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució de
l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.
XXI. Contractista i el seu personal d'obra.
S'entén per "contractista" la part contractant obligada a executar l'obra.





ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les obres.
organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la
direcció.
proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es plantegin
durant l'execució.

L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, en el seu cas, de
qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs.
XXII. Oficina d'obra del contractista.
El contractista haurà d’instal·lar abans de començar les obres, i mantenir durant l'execució del
contracte, una "Oficina d'obra" en el lloc que consideri més apropiat, prèvia conformitat del
director.
XXIII. Ordres al contractista i llibre d’incidències.
El "Llibre d'ordres" s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la
recepció definitiva.
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S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el Tècnic de grau mig o
superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Ajuntament, amb capacitat
professional per a:

La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes,
autoritzant-les amb la seva firma.
Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de l'Ajuntament, si bé
podrà ser consultat en tot moment pel contractista.
A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a que fa referència el Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en
les obres de construcció.
Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament de Treball de la
Generalitat de 12 de gener de 1998.
XXIV. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista.
Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions que
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa de treball,
l'Ajuntament podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir
el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, sense perjudici de les disposicions vigents
quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.
XXV. Documentació a presentar
econòmicament més avantatjosa.-

per

licitador

que

hagi

presentat

l’oferta

El licitador que d’acord amb el dictamen de la Mesa de contractació hagi obtingut la
puntuació més alta, i en conseqüència es consideri que ha presentat l’oferta més
avantatjosa, serà requerit per tal que, dins del termini de set dies hàbils, a comptar des del
dia en què s'enviï la comunicació, presenti la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social o
autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’això, i d’haver
constituït la garantía definitiva que escaigui.

L’adjudicació del contracte es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà
de la finalització del termini de presentació de les ofertes, i dins del cinc dies naturals
següents a la recepció de la documentació assenyalada a la clàusula XIX, mitjançant
resolució motivada que es notificarà a l’adjudicatari i la resta d’interessats i es publicarà en el
perfil del contractant de l’Ajuntament, segons art. 159.4 de la LCSP.
XXVII. Formalització del contracte.L’Administració i el contractista hauran de formalitzar el contracte d'obres en document
administratiu, una vegada adjudicat, constituint títol suficient per accedir a qualsevol
Registre, segons art. 159.4 de la LCSP.
El contractista, a més del contracte, haurà de signar una diligència conforme té coneixement
i accepta de manera expressa el contingut íntegre del Plec de clàusules administratives
particulars que regeix el contracte.
XXVIII. Comprovació del replanteig. Inici de les obres.
La comprovació de replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o disconformitat
de les parts contractants amb el replanteig de l'obra, així com també posar de manifest les
observacions que es considerin oportunes, amb els efectes previstos per la normativa
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XXVI. Adjudicació del contracte.-

vigent. La comprovació s'ha de fer el dia senyalat per l'Ajuntament, amb presència del tècnic
encarregat de la direcció de l'obra i del contractista, de la qual cosa s’estendrà acta de
resultat. El termini per realitzar el replanteig no pot ser superior a dos dies, comptats des de
la formalització del contracte.
El contractista iniciarà les obres el dia següent al de la signatura de l’acta de comprovació de
replanteig.
XXIX. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig.
Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir
modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el termini màxim de
set dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una estimació raonada de l'import
d'aquelles modificacions.
Si l'Ajuntament decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions
precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i
ordenant, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les
modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat serà el vigent
als efectes del contracte.
XXX. Contingut del Pla de Seguretat i Salut en el treball.
En aplicació dels estudis de seguretat i salut que figuren al projecte, el contractista resta
obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar, estudiar,
desenvolupar i complementar les previsions contingudes als estudis, de conformitat amb les
prescripcions de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
XXXI. Lliurament i aprovació del Pla de Seguretat i Salut.

L'Ajuntament aprovarà el Pla de Seguretat i Salut en el treball, el qual haurà de ser informat
prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte, pel director
tècnic de l’obra.
XXXII. Presentació del programa de treball.
En el programa de treball a presentar pel contractista, en un termini màxim d’una setmana,
comptat des de la notificació de l’adjudicació del contracte, s’haurà d'incloure les següents
dades:
-

Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb
expressió del seu volum.

-

Determinació dels mitjans necessaris, com ara personal, instal·lacions, equips i
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans.

-

Estimació en dies calendari dels terminis d'execució de les diverses parts de l'obra i de
les operacions preparatòries.
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El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim d’una
setmana, comptat des de la notificació de l’adjudicació del contracte, el pla de seguretat i
salut en els terminis que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1
setmana per resoldre les esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci
avinents. La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del pla per
part de la corporació.

-

Gràfics de les diverses activitats o treballs.

XXXIII. Inspecció de l'obra.
Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra
durant la seva execució, a través de la direcció, sense perjudici que pugui confiar aquestes
funcions, d'una forma complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants.
El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites inspectores.
XXXIV. Conservació de l'obra.
El contractista estarà obligat no solament a l'execució de l'obra, sinó també a la seva
conservació fins l'acabament del termini de garantia, essent al seu càrrec la vigilància i
protecció de l'obra.
XXXV. Senyalització de l'obra.
El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, la
circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al seu ritme,
tant en la zona esmentada com en els seus límits llindants i immediacions.
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de
senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat.
Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista.
L’adjudicatari es farà càrrec de l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra
corresponents a altres administracions implicades.
L’adjudicatari es farà càrrec de les despeses d'identificació i senyalització que puguin garantir
la presència corporativa de la Generalitat de Catalunya com a ens de finançament de
l'actuació en els dispositius de comunicació, instal·lacions, cartells, tríptics o fulletons que es
produeixin.

Per cap motiu el contractista pot interrompre el compliment d’aquest contracte sense el
consentiment formal de l'Ajuntament.
XXXVII. Mà d'obra.
El contractista adjudicatari, sempre que amb la plantilla habitual, sense realitzar hores extres,
no li sigui possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres, haurà de procurar
contractar treballadors en situació d'atur.
XXXVIII. Aportació d'equip i maquinària.
El contractista queda obligat a aportar a les obres, en el termini estipulat, l'equip de maquinària
i medis auxiliars que siguin precisos per a la seva bona execució. Aquest equip també inclourà
el tancat i protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals que siguin necessàries.
XXXIX. Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra.
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XXXVI. Interrupció de les obres.

Els materials o productes resultants d'excavacions o demolicions que no utilitzi el contractista
en l'obra, seran dipositats per l’adjudicatari en dipòsit controlat o a les plantes de tractament
corresponents, segons la naturalesa del material; o en els punts i formes que ordeni la
direcció.
XL. Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d'obra.
La direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra que
en cada cas resultin pertinents, determinant el nombre, forma i dimensions i altres
característiques que hagin de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, en el cas que
no existeixi disposició general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el plec de clàusules
tècniques que figura al projecte.
L'Ajuntament contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat, amb càrrec al
Pressupost pel coneixement de l’Administració de l'obra.
El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit d'haver-se
contractat per l'Ajuntament. En aquest cas, haurà d'abonar-los directament al laboratori contra
factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per l'Ajuntament.
En cas de no haver-hi previsió específica per assaigs en el Pressupost per al coneixement de
l’administració de l’obra o si s’esgota, la direcció facultativa podrà ordenar la realització d'altres
assaigs per compte del contractista, fins un import màxim del 1,5% del pressupost d'execució
material.
El resultat dels assaigs constarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra i podrà ser consultat pel contractista.
XLI. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria.
Els materials utilitzats a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes promulgades per
l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de materials, sens perjudici
de les específiques que el plec de clàusules tècniques pugui establir.

En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, ho ha de fer de
manera que asseguri la conservació i eviti la destrucció o deteriorament d’aquests materials. A
tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció.
El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu compte.
XLIII. Recepció i recusació de materials.
El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra previ examen i acceptació per la
direcció en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les condicions
convingudes.
Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà per
escrit motivat al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de resoldre definitivament.
En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos en el plec de
clàusules tècniques.
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XLII. Magatzems.

XLIV. Retirada de materials no emprats en l'obra.
A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la
policia de l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en la mateixa.
XLV. Obres defectuoses o mal executades.
Fins l'acabament del termini de garantia del contracte, el contractista respondrà de
l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li
doni cap dret la circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o
reconegut, durant la seva construcció, les parts i unitats de l'obra o els materials emprats o
el fet que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments i certificacions parcials.
El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada
sigui conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de vicis del projecte.
XLVI. Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les seves
despeses.
Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que
n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i
sempre abans que s'acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció de les unitats
d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per a comprovar
l'existència d'aquests defectes ocults.
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes evidents
en la construcció, les despeses d'aquestes operacions seran a compte del contractista.
En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en
elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta
comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de
l'Administració

L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i aquest únicament tindrà dret
a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els casos i forma que determina i estableix l'article 197
de LCSP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament al succés, havia pres les
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar que els treballs realitzats i l'equip
adscrit puguin patir danys per esdeveniments naturals.
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i precaucions
raonables per part del contractista.
XLVIII. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres.
El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o
d'una deficient organització, protecció o senyalització de les obres.
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel
contractista, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els danys i
perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent.
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XLVII. Risc i ventura.

Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de la LCSP, l'obligació d'indemnitzar
els esmentats danys que s'originin a tercers.
XLIX. Amidaments.
La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el
període de temps anterior.
Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció amb la
suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el
contractista o el seu Delegat.
A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda obligat a
acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular.
L. Relacions valorades.
La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a què es
refereix la clàusula anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent
relació valorada a l'origen.
Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director no pot
ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes l’obra executada
hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la.

Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el paràgraf
anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula següent, s’hi
afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals d’estructura (despeses
generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la contractació. A la xifra que
resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà així l’import de la relació valorada,
que permetrà emetre la corresponent certificació. A aquest import caldrà aplicar el percentatge
que correspongui en concepte d’IVA.
LI. Certificacions.
Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació valorada mensual, en
els 10 dies següents del període a què corresponguin.
LII. Audiència del contractista.
En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista una
còpia juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la
conformitat o formuli esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció
dels expressats documents.
En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats
pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.
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L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el pressupost
del projecte per cada a cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les noves unitats
d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades (valoració
d’execució material).

LIII. Requisits per l'abonament.
El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que realment
executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves modificacions
aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.
LIV. Preus unitaris.
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i
acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu encara que no figurin
tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus.
De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen parts dels preus unitaris de l’obra
totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos indirectes, llevat d’aquelles
que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra o en partides alçades.
LV. Partides alçades.
Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de clàusules tècniques.
En defecte d’aquestes previsions, es consideraran a l’efecte del seu abonament,
-

Com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves
parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i

-

Com partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs l’especificació
dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i que no siguin susceptibles
de ser mesurades segons el plec de clàusules tècniques.

Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les seves
condicions i amb el resultat de les medicions corresponents.

Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del
projecte, hauran de complir-se simultàniament les dues condicions següents:
-

Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i
descomposició del pressupost de la partida alçada.

-

Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració
tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicació, no
excedeixi del seu import pressupostat en el projecte.

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva totalitat, una
vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb les condicions del
contracte i sens perjudici d’allò que el plec de clàusules tècniques pugui preveure respecte al
seu abonament fraccionat en casos justificats.
Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament íntegre
no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci d’una forma incompleta, imprecisa
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Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que disposa
l'article 241 de la LCSP.

o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en compte les instruccions que a l’efecte
estableixi per escrit el director facultatiu.
LVI. Règim de pagament.Segons s'estableix en l'apartat K de l'Annex 1 del plec de clàusules administratives
particulars.
El contractista presentarà factures mensuals.
El pagament es realitzarà en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici
que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a
l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de
les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de 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 han de presentar
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics
detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de l’Ajuntament.
LVII. Despeses a càrrec de l’adjudicatari.Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses següents:
a) Els tributs estatals, municipals i regionals que derivin del contracte.
LVIII. Revisió i/o adequació de preus.No escau.
LIX. Comunicació de la finalització de les obres.

El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord amb
els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el mes següent
d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i positiu de recepció o
conformitat.
LX. Acta de recepció.
L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la
recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada amb
l’antelació suficient i per escrit als interessats.
El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva
assistència.
De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el tècnic
director de l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar serà retirat per
cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de l'obra a l'òrgan
competent de l'Ajuntament.
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El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en
què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte.

Si dins del termini dels 15 dies, com a màxim, següents a la comunicació per part del
contractista de l’acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions
convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben en
estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l'efecte amb manifestació expressa de
les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot
assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el dret de fer constar
igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. Aquesta acta es sotmetrà
al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució pertinent sense perjudici del dret del
contractista a obtenir en via jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el que resolgui
l'Ajuntament.
Transcorregut 15 dies de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la resolució
pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el
contractista.
D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran
rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, que
hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia.
Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les
obres.
Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient,
l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a
l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en què concorrin
aquestes circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció
de les obres, en els termes que estableix l'article 168 del RGCLAP.
LXI. Causes de resolució.Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211, 245 i 246 de la LCSP.

Es fixa un termini de garantia a comptar des de la signatura de l’Acta de recepció de les
obres de:
- Un any: pels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin elements de
terminació o acabat de les obres.
- Tres anys: pels danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes dels elements
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat
de l'apartat 1, lletra c, de l'article 3 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de
l’edificació.
La devolució dels avals es podrà sol·licitar transcorregut el termini de garantia. En casos
excepcionals, degudament justificats, es podran realitzar devolucions parcials d'aquests
avals en les condicions que l'Ajuntament estableixi.
LXIII. Medició general.
El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es procedirà a
l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació final de les obres
haurà de ser aprovada dins del termini d’un mes comptat a partir de l’acta de recepció.
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LXII. Termini de garantia del contracte.-

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general
que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix aquesta obligació,
no podrà exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament ni respecte dels actes
posteriors de l'Ajuntament que es basin en aquest resultat.
Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació del
replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant l’execució de les obres, el
llibre d’obres i la resta de documentació que considerin necessària el director i el contractista.
D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o el seu
delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui convenient
manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció remetrà al
contractista un exemplar d’aquesta acta.
LXIV. Certificació final de les obres executades.
El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de
l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte.
Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un
exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les
observacions i/o objeccions que cregui oportunes.
Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del director, el
qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de manifestació
del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva conformitat en
relació amb el resultat i els detalls de la certificació final.
LXV. Abonament de la certificació final.
La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini d’un mes comptat a partir de la recepció.
L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte i se li
aplicarà el mateix règim que aquest plec estableix per a les certificacions ordinàries.

Durant el termini de garantia fixat en aquest plec de clàusules i, en tot cas, quinze dies abans
del seu acabament, la direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada.
Si del resultat d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba en perfectes
condicions, l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les objeccions existents i dictarà
les instruccions oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb indicació d’un termini per
dur-ho a terme.
Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les obres,
sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així mateix, aquesta
circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els defectes observats
hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament.
LXVII. Responsabilitat per vicis ocults.
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la
construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest
últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la
data de l’acte de recepció.
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LXVI. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà
totalment extingida la responsabilitat del contractista.
LXVIII. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació.
Un cop esgotat el termini de garantia d’acord amb el que preveu el plec, i sempre que l’informe
del director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà a la devolució o cancel·lació de la
garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb la LCSP.
LXIX. Condicions especials d'execució de caràcter social, ètic, mediambiental o d'un
altre ordre.
Les condicions especials en relació amb l'execució, d'obligat compliment per part de
l'empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l'empresa o les empreses
subcontractistes, són les de de tipus mediambiental sobre la utilització de graves de
protecció provinents de reciclatge, sempre i quan aquest fet no impliqui un increment del pes
propi de la coberta no admissible segons les propietats mècàniques reals de l’estructura
existent.
LXX. Cessió i subcontractació.L'adjudicatari solament podrà cedir i subcontractar vàlidament els drets i obligacions que
neixin del contracte, mitjançant l'autorització expressa i per escrit de l'Ajuntament, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 214 i 215 de la LCSP.
LXXI. Penalitats.El retard en la realització dels treballs objecte d’encàrrec per causes imputables a
l'adjudicatari podrà ser motiu de sanció d'acord amb l'art. 193 de la LCSP, sense perjudici
que l'Ajuntament opti per la resolució del contracte.
LXXII. Modificacions del contracte.

LXXIII. Règim jurídic de la contractació.El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives
i pel plec de prescripcions tècniques (Annex 2), les clàusules dels quals es consideren part
integrant del contracte, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la que es transposen 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, i per la seva
normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal i reglamentària
aplicable.
LXXIV. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i
mediambientals.El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i
en matèria mediambiental.
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Quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies de
l’article 205 de la LCSP. El procediment de modificació serà el previst a l’article 207 de la
LCSP i als articles 97 i 102 RGLCAP.

L'obligació de l'empresa contractista de complir durant l'execució del contracte les normes i
condicions del conveni col·lectiu d'aplicació.
LXXV. Jurisdicció competent.Les qüestions de litigis sorgits sobre interpretació, modificació, resolució i efectes dels
contractes seran resolts per l'òrgan de contractació, les resolucions del qual esgotaran la via
administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, segons la llei d’aquesta jurisdicció.
LXXVI. Confidencialitat de la informació.L’accés, per part del contractista, a les dades necessàries per a l’execució del contracte no
té la consideració de comunicació de dades i restarà subjecte a les condicions que
s’assenyalen a continuació:
1. Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a que tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte.
2. Tractar les dades conforme a les instruccions que rebi de l’Ajuntament de forma
confidencial i reservada, en cap cas les cedirà ni en farà difusió, publicació o utilització per a
finalitats diferents de les necessàries per al compliment del contracte. L’obligació continuarà
vigent un cop el contracte hagi arribat al seu termini. En aquest cas, arribada l’extinció
contractual, les dades de caràcter personal i el suport on hi constin, si s’escau, s’hauran de
lliurar a l’Ajuntament.
3. Haurà de complir, en tot cas, les prescripcions que es preveguin a la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, en especial, el Reglament Europeu
(UE) 2016/679, de Protecció de Dades (RGPD), així com la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu Reglament, aprovat per RD
1720/2007, de 21 de desembre, en tot allò que no el contradigui.

Tot aquell que intervingui directament o indirectament en la contractació pública de
l'Ajuntament de Sentmenat haurà d'ajustar la seva activitat als principis de legalitat, principi
de satisfacció de l'interès públic, principi d'utilització estratègica de la contractació pública,
principis d'eficàcia i eficiència, principi de promoció de la transperència i de l'accés a la
informació, principi d'incorporació de la dimensió ètica en la contractació pública, principi de
lideratge institucional i principi de cooperació institucional.
LXXVIII. Sistema de presentació electrònica d'ofertes.
L’Ajuntament, com a ens adherit a la PSCP té al seu abast el servei «Sobre Digital 2.0», i
atès que actualment, el sistema de presentació electrònica d’ofertes per a procediments
oberts està desenvolupat i en fase de pilotatge, la present contractació s'eximeix de la
presentació electrònica d'ofertes.
L’Alcaldessa
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LXXVII. Principis i valors ètics i recomanables en la contractació pública.-
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ANNEXOS:
- Quadre de característiques (annex 1)
- Plec de prescripcions tècniques (annex 2)
- Sol·licitud de participació (annex 3)
- Declaració de responsable (annex 4)
- Model de proposició avaluable automàticament (annex 5)
- Model d’oferta econòmica (annex 6)

ANNEX 1
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A- NOM DE L'ACTUACIÓ
Contractació de les obres de rehabilitació i millora energètica de la coberta de l’Escola Can
Sorts de Sentmenat.
B-OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objectiu de la contractació és l'execució de les obres de rehabilitació i millora energètica de
la coberta de l’Escola Can Sorts de Sentmenat.
C-CODIFICACIÓ
CPV: 4520000
Classificació: grup C ( Edificacions ), subgrup 07, categoria 1.
D- TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS: Dos (2) mesos.
E- VALOR ESTIMAT I IMPORT DE LICITACIÓ
a) El valor estimat del contracte es correspon amb la quantia de 148.171,28€, IVA
exclòs. Coincideix amb el pressupost de licitació.
En concepte d’impost sobre el valor afegit (21 % d'IVA) li correspon la quantia de
31.115,97 €.
b) El pressupost base resultant de la licitació queda fixat en 179.287,25 €, IVA
inclòs ( 148.171,28€ + 31.115,97 € d'IVA).

Pressupost d'Execució Material
124.513,68 €
Benefici industrial (6%)
7.470,82 €
Despeses generals (13%)
16.186,78 €
Subtotal
148.171,28 €
Impost sobre el Valor Afegit (21%)
31.115,97 €
Pressupost base de licitació
179.287,25 €
Cent setanta-nou mil dos-cents vuitanta-set euros amb vint-i-cinc cèntims, IVA inclòs
El pressupost base de licitació coincideix amb el pressupost del projecte d'obres.
F- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
430.323.63200
G- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
En tractar-se d’un procediment obert, els criteris avaluables mitjançant l'aplicació de
fórmules i criteris avaluables mitjançant l'aplicació de judicis de valor, que seran alhora
criteris d’adjudicació, són els següents:
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Desglossament pressupost de licitació:

Ponderació
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
G.1. Proposta millores tècniques

65 punts

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES
G.2. Oferta econòmica

35punts

TOTAL: 100 punts

G.1. Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 65 punts)
G.1.- Proposta millores tècniques

CRITERIS OBJECTIUS

PUNTS

A) MILLORA ENERGÈTICA DE LA COBERTA DEL COS CENTRAL DE L’EDIFICI
PRINCIPAL. Execució de treballs de millora energètica de la coberta del cos central de
l’edifici, seguint el mateix criteri i sistema constructiu que el descrit per les cobertes
d’educació infantil i primària. Consta dels treballs i partides descrites en la documentació
adjunta, i que es classifiquen en els següents capítols:

40

CAPÍTOL 1-ENDERROCS
import

1.737,42 €

CAPÍTOL 2-SANEJAMENT I REPARACIONS
ML
31,65

descripció
Preu unitari
2.2.- ML. Sanejat i reconstrucció de mitja canya
perimetral en trobada entre parament vertical i capa
de formació de pendents, amb morter de CP per
garantir una bona recepció de la llàmina
impermeable. Inclou p.p. de formació de regata en
zones on hi hagi.
2,35 €/ml

import

74,38 €

CAPÍTOL 4-IMPERMEABILITZACIONS
M2
descripció
Preu unitari
141,83 4.1.- M2. Membrana de densitat superficial
1.2kg/m2 i de gruix 1mm, d’una llàmina de cautxú
sintètic no regenerat (butil), col.locada no adherida i
segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de
cautxú EPDM. Inclou p.p. de trobades amb
paraments verticals, junts de dilatació i desaigües.
16,86 €/m2

import

2.391,25 €
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M2
descripció
Preu unitari
141,83 1.1.- M2. Arrencada de paviment de rajola cerámica
o de gres de dues capes com a màxim, col.locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou arrancada de llàmina impermeabilitzant
12,25 €/m2

CAPÍTOL 5-AÏLLAMENTS
M2
descripció
Preu unitari
141,83 5.1.- M2. Aïllament de planxa de poliestiré extruït
(XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència térmica entre 2,353 i 2,162
m2.K/W, amb superficie llisa i cantell recte,
col.locades sense adherir.
15,88 €/m2
141,83 5.2.- M2. Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre
teixit de 90 a 100 g7m2, col.locat sense adherir.
5,96€/
Inclou 2 capes, una infeirior i una superior
m2

import

2.252,26 €
845,31 €

CAPÍTOL 6-GRAVES DE PROTECCIÓ
M2
descripció
Preu unitari
141,83
6.1.- M2. Suministre i col.locació de capa de grava
de riu 15/30 mm, 6cm d’espessor mig, col.locat amb
camió grúa i escampat manual.
6,66 €/m2

import

944,59 €

CAPÍTOL 8-SERRALLERIA
descripció
Preu unitari
8.2.- ML. Remat de planxa d’acer amb acabat
pre-lacat,
d’1mm
de
gruix,
30cm
de
desenvolupament, com a màxim, amb dos plecs,
per a recobriment d’entrega amb parament vertical
de la impermeabilització, col.locat amb fixacions i
mecàniques, i segellat amb massilla de poliuretà.
18,50 €/ml

Valoració econòmica de la millora A:
pressupost d’execució material
6% BI i 13% DG
pressupost estimat del contracte
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte

import

585,53 €
8.830,74 €

8.830,74 €
1.677,84 €
10.508,58 €
2.206,80 €
12.715,38 €

B) MILLORA CONSISTENT EN LA COL.LOCACIÓ DE PECES DE PAVIMENT SOBRE
L’ACABAT DE GRAVES DE LES COBERTES PER FACILITAR EL MANTENIMENT I
EVITAR-NE EL DETERIORAMENT:
Camí lineal de 60 cm d’amplada resseguint les boneres existents. Superfície estimativa:
110m2
Valoració econòmica de la millora B:
pressupost d’execució material
6% BI i 13% DG
pressupost estimatiu del contracte
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte

10

2.2000,00 €
148,00 €
2.618,00 €
549,78 €
3.167,78 €
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ML
31,65

C) REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ. Es valorarà la reducció del termini d’execució
establert en els plecs de clàusules. La proposta s’haurà d’expressar en setmanes i s’haurà
de justificar amb un Pla d’obra en el que caldrà tenir en compte els terminis de
subministrament dels materials que integren l’obra. No es valoraran les fraccions de
setmana. No es valoraran les reduccions del termini d’execució proposades que no es
justifiquin degudament mitjançant la presentació del Pla d’obra.
Les reduccions de termini que tècnicament es considerin inviables no rebran cap puntuació
en aquest apartat.

10

El termini màxim de reducció que es pot ofertar és de 2 setmanes.
Valoració:
 1 setmana:
 2 setmanes:

5,00 punts
10,00 punts

C) AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA. Es valorarà l’ampliació del termini de
garantia establert en els plecs de clàusules Administratives particulars, amb un termini
màxim de 5 anys.

5

Valoració :
- 1 any:
- 2 anys:
- 3 anys:
- 4 anys:
- 5 anys:

1 punt
2 punts
3 punts
4 punts
5 punts

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES (fins a 35 punts)
G.2. Oferta econòmica
Valoració:

Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la
proposta major.
Xmax = P
PXi = (Xi/Xmax) x P

S'aplicaran els criteris per a l'apreciació de baixa desproporcionada recollits a l'art. 85 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
H- GARANTIA PROVISIONAL
No s'exigeix.
I- GARANTIA DEFINITIVA
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Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la diferència més alta
amb el pressupost de licitació (Xmax).

5% del pressupost d'adjudicació, IVA exclòs.
J.- REVISIÓ DE PREUS
No es preveu.
K- RÈGIM DE PAGAMENT
El pagament dels treballs es realitzarà mitjançant la facturació de certificacions mensuals
d'obra.
Com a criteri general, es certificaran els treballs executats entre el primer i l'últim dia de cada
mes dins els 10 primers dies del mes següent, i es facturarà aquest import certificat. No
obstant això, aquesta freqüència podrà ser modificada justificadament a criteri del Serveis
Tècnics municipals per les possibles eventualitats que puguin sorgir durant el
desenvolupament de les obres.
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Les factures hauran de venir conformades prèviament pels serveis tècnics municipals.

ANNEX 2
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA
ENERGÈTICA DE LA COBERTA DE L’ESCOLA CAN SORTS DE SENTMENAT.
Per a l'execució de les obres de rehabilitació i millora energètica de la coberta de l’Escola
Can Sorts de Sentmenat regiran:
- Els Plecs de prescripcions tècniques que figura al projecte executiu, aprovat inicialment
amb data 14/02/2018 i aprovat definitivament amb data 13/06/2018 per la Junta de Govern
Local, havent-se aprovat la rectificació aritmètica de l’esmentat projecte en Junta de Govern
Local de data 24 d’octubre de 2018.
- Els aspectes que es relacionen a continuació:

.
.

L’actuació en situa en la coberta de l’edifici principal (forma rectangular, de
dimensions aproximades 184m de longitud, 12m de profunditat i 7m d’alçada), de
planta baixa i una planta pis, amb un cos central de comunicacions entre les dues
ales laterals on s’ubiquen aules i serveis educatius. La coberta és plana i no
transitable, accessible només per a manteniment. L’ala sud-oest va ser construïda
l’any 1993 i l’ala nord-est és de l’any 1996, ambdues amb la mateixa tècnica
constructiva i materials.
S’han detectat nombrosos punts d’entrada d’aigua, tant de les rajoles d’acabat com
de la làmina impermeabilitzant i del segellat dels junts de dilatació, no oferint aquests
elements la estanqueïtat que se’ls requereix degut al pas del temps.
La documentació tècnica es centra en la concreció de les solucions constructives per
reparar les patologies detectades en l’estanqueïtat de la coberta de l’edifici (ales
laterals) alhora que es millora l’eficiència energètica de la mateixa mitjançant la
incorporació d’aïllament tèrmic que protegeixi la làmina impermeabilitzant enfront de
la intempèrie i els canvis de temperatura, garantint-ne una major durabilitat i
conformant així una coberta invertida.
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.

ANNEX 3
MODEL D’ENTREGA DE SOBRES A LA LICITACIÓ
Sr./a _____________________________________________________________________
en representació de l’empresa _________________________________________________
domicili _____________________________ núm. _____ pis ____ porta ________________
Població _______________________ DNI ____________ telèfon _____________________
EXPOSO
Que assabentat/da de la licitació per a la contractació corresponent a les "Obres de
rehabilitació i millora energètica de la coberta de l’Escola Can Sorts de Sentmenat "
mitjançant procediment obert simplificat, estic interessat/da en participar-hi.
Que presento 3 sobres amb la documentació que es requereix al Plec de clàusules
administratives particulars.
SOL·LICITO
Que tingui present aquesta sol·licitud per participar a l’esmentada licitació.
Sentmenat, ____ de ____________ de 2018
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Signatura del licitador

ANNEX 4
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
"En/Na ....................................................................., amb NIF núm........................, en nom
propi
(o en representació de l'empresa ........................................, amb CIF núm.....................,
domiciliada a ....................................................... carrer .......................................................
núm......................), manifesta:
a. que està assabentat/da de les condicions exigides per optar a la licitació relativa a la
contractació de les obres de rehabilitació i millora energètica de la coberta de l’Escola Can
Sorts de Sentmenat.
b. que reuneix totes i cada una de les condicions d'aptitud per a contractar amb el sector
públic, conforme estableixen els arts. 65 i 84 de la LCSP.
c. que no està incursa en cap de les prohibicions per a contractar amb l'Administració
establertes a l'art. 71 i 85 de la LCSP.
d. que es troba al corrent de compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat
social, imposades per les disposicions vigents, i que no té cap deute amb l'Ajuntament de
Sentmenat.
e. que compleix amb les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
f. que compleix amb les obligacions en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.
g. que:
Està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat
de Catalunya).

No està inscrit/a en el RELI o ROLECE
h. es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita
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Està inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas
del Estado)

circumstància, per escrit, a l'Ajuntament de Sentmenat per tal de fer la modificació
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica.
f. que està en disposició de mostrar en qualsevol moment que li requereixi aquest
Ajuntament la documentació que acredita els esmentats extrems, així com aquella d'altra
acreditativa del compliment dels requisits previs, i que, en tot cas, així procedirà per al
supòsit que resultés adjudicatari.
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Lloc, data i signatura del/de la licitador/a."

ANNEX 5
MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
(SOBRE 2)

MILLORES OFERTADES.
En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a tots els
actes
d’aquest
procediment
de
contracte
a
.....................................,
carrer.........................................núm. ...........,telèfon........................actuant en nom propi (o
en representació de l’empresa....................................amb C.I.F núm................., i domicili
social a...........................carrer...............................nº....) assabentat/da de les condicions
exigides per optar a la contractació relativa a........................
PROPOSA l’execució de les següents millores durant l’execució de l’obra:
SI

NO

A) MILLORA ENERGÈTICA DE LA COBERTA DEL COS CENTRAL DE
L’EDIFICI PRINCIPAL. PEC: 12.715,38 € (IVA inclòs), desglossat en
10.508,58€ més 2.206,80 € d’IVA
B) MILLORA CONSISTENT EN LA COL.LOCACIÓ DE PECES DE
PAVIMENT SOBRE L’ACABAT DE GRAVES DE LES COBERTES PER
FACILITAR EL MANTENIMENT I EVITAR-NE EL DETERIORAMENT.
PEC: 3.167,78 € (IVA inclòs), desglossat en 2.618,00 € més 549,78 €
d’IVA

(Lloc, data i signatura del/de la licitador/a)"

En/Na ....................................., amb NIF núm..............................., domiciliat/da per a
tots els actes
d'aquest
procediment
de
contracte
a ...........................,
carrer ........................................., núm............, teléfon ........................, actuant en nom
propi (o en representació de !'empresa ...................................., amb CIF núm.
................., i domicili social a .........................., carrer..............................., núm......),
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a
........................
PROPOSA una reducció en el termini d'execució de l’obra establert en el plec de
clàusules administratives particulars de .......... setmanes senceres, per tant serà
realitzada en………setmanes senceres.
(Lloc, data i signatura del licitador)
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REDUCCIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA
En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a tots els
actes
d’aquest
procediment
de
contracte
a
.....................................,
carrer.........................................núm. ...........,telèfon........................actuant en nom propi (o
en representació de l’empresa....................................amb C.I.F núm................., i domicili
social a...........................carrer...............................nº....) assabentat/da de les condicions
exigides per optar a la contractació relativa a........................
PROPOSA una ampliació en el termini de garantia establert en el plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquesta contractació de ...........

19

Codi Validació: AJ2SLQC6ZSXYZ5W3X5F6WH937 | Verificació: http://sentmenat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 32

(Lloc, data i signatura del licitador)

ANNEX 6
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
(SOBRE 3)
En/Na ........................................, amb NIF núm. ............................. i domicili a
........................, en nom propi (o en representació de !'empresa ............................,
amb CIF núm................... i domicilia ..........................),
Manifesto:
1. Que estic assabentat/ada de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat amb varis criteris d'adjudicació, de de les clausules administratives particulars,
de les prescripcions técniques que regeixen aquesta contractació i del contingut del
projecte técnic.
2. Que accepto íntegrament les clausules esmentades i el projecte, i em comprometo a
la seva execució per la quantitat total de ............................. (inclós I'IVA) (en lletres i
números), el qual es desglossa en ......... € (exclós I'IVA) i ......................... euros en
concepte d'IVA.
3. Que adjunto el pressupost detallant les partides recollides en el projecte técnic,
l'amidament del mateix i el preu unitari de cada una proposat pel licitador. Aquest
pressupost detallat per partides i preus unitaris serà incorporat al contracte i per tant,
l'adjudicació anirà referida en aquest detall ofertat i serà la base de les corresponents
certificacions d'obra.
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(Lloc, data i signatura del licitador)

ANNEX 2

