AJUNTAMENT
DE
PERAMOLA

QUADRE RESUM MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
1. PODER ADJUDICADOR:

ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:
AJUNTAMENT DE

Òrgan de

Nombre d'Expedient

CO-CPO-2018-01

Tipus de Procediment

OBERT

Publicitat:

SI

Tipus de Contracte:

OBRES

Tramitació:

ORDINÀRIA

Criteris Adjudicació:

Diversos criteris

Contractació:
PLE

PERAMOLA

2. OBJECTE DEL CONTRACTE: Millora de la pavimentació de la Plaça Josep Roca
CPV: 45233140-2

DESCRIPCIÓ DE CPV: Obres vials

3. IMPORT DEL CONTRACTE:
IMPORT NET: 51.648,56 €

IVA (21%)

IMPORT TOTAL:

DESPESES PUBLICITAT:

10.846,20 €

62.494,76 €

0,00 €

ANUALITATS: 1
EXERCICI: 2018
REVISIÓ DE PREUS: NO
5. TERMINI D'EXECUCIÓ:
FINS A 60 dies laborables (12 setmanes)

PRÒRROGA: NO

6. GARANTIES:
PROVISIONAL: NO
DEFINITIVA : SI

ASCENDEIX A 5 % del preu d'adjudicació del contracte, exclòs l'IVA.

COMPLEMENTÀRIA: NO
7. MESA DE CONTRACTACIÓ: SI
8. CLASSIFICACIÓ DEL
CONTRACTISTA:

No necessita classificació del contractista
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Expedient núm.: CO-CPO-2018-01
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Procediment: Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més
Avantatjosa, diversos Criteris d'Adjudicació
Assumpte: “Millora de la pavimentació de la Plaça Josep Roca”

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació
L'objecte del contracte és la realització de les obres consistents a “Millora de la
pavimentació de la Plaça Josep Roca”, la codificació de les quals és CPV 45233140-2
(Obres Vials).
Les obres consisteixen en millora del paviment de la plaça de Josep Roca al municipi
de Peramola amb una superfície aproximada de (748m²).
Les característiques de les obres són les que estan descrites al Projecte bàsic i
executiu de l’obra «Millora de la pavimentació de la Plaça Josep Roca», redactat per
l’Arquitecte Sr. Joan Carol Gilibert, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 10 de juliol
de 2017, el qual té la naturalesa de plec de condicions tècniques.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres tal com estableix
l'article 6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte d'obres de “Millora de la pavimentació de la Plaça
Josep Roca” serà el procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte,
d'acord amb l'article 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’acord amb el que
preveu l'art. 8.a) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, s’optarà per tramitar el procediment aplicant la següent
mesura de gestió eficient: “publicació de l’anunci de licitació únicament al perfil del
contractant”.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa deurà atendre's a diversos criteris directament vinculats a fi del contracte,
de conformitat amb l'article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
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Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i amb la
clàusula desena d'aquest Plec.
L'òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest
plec.

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al que es tindrà accés segons
les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=peramola&reqCode=viewDetail&idCap=2064889

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte
L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 51.648,56 euros al que
s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 10.846,20 euros, la qual cosa
suposa un total de 62.494,76 euros.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 51.648,56 euros (IVA exclòs),
tenint en compte les possibles pròrrogues i modificacions del mateix.
L'import s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 619/1532 del vigent
Pressupost Municipal; existint crèdit suficient fins a l'import aprovat per l'Ajuntament,
quedant acreditada la plena disponibilitat de les següents aportacions que permeten
finançar el contracte.

CLÀUSULA CINQUENA. Termini d'execució del Contracte
El termini d'execució de les obres de “Millora de la pavimentació de la Plaça Josep
Roca” serà de 60 dies laborables (12 setmanes) a comptar des de l'acta de
comprovació del replanteig.
L'execució del contracte d'obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig
en el termini de 15 dies des de la data de formalització del contracte.
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No podran existir pròrrogues del contracte.

CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
En compliment del que preveu l'art. 146 del TRLCSP, els licitadors hauran de
complir els requisits i tenir els documents següents:
a. Document Nacional d'Identitat o CIF del licitador o escriptura de poder quan
s'actuï per representació.
b. Còpia del DNI del representant, quan s'actuï per representació.
c. Escriptura de constitució de la Societat degudament inscrita al Registre
Mercantil.
d. Alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques.
e. Estar al corrent de les obligacions tributàries (Administració de l'Estat,
Generalitat i Ajuntament), d'estar al corrent del pagament de les quotes de
la Seguretat Social i no trobar-se en cap dels casos d'incapacitat i
incompatibilitat establerts per la normativa vigent.
Els licitadors podran aportar el certificat d'inscripció en el Registre de Licitadors de
la Generalitat de Catalunya juntament amb una declaració responsable de la
vigència de les dades que inclou. La presentació d'aquest certificat eximeix el
licitador dels lliurament material de la documentació inclosa en aquest certificat.
D'acord amb el que preveu l'art. 11.5 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre), a la vista de que el valor estimat del contracte és inferior a 80.000 €, els
licitadors estan exemptes d'acreditar la solvència econòmica i financera i la
solvència tècnica i professional.

CLÀUSULA SETENA. Classificació del Contractista
No és exigible la classificació del contractista de les obres, de conformitat amb l’art.
65.1.a del TRLCSP, ja que només en els casos que els lots o suma de lots de valor
estimat sigui igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses ho hauran
d’acreditar.

CLÀUSULA VUITENA. Presentació de Proposicions i Documentació
Administrativa
Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament de Peramola amb domicili al Carrer Frederic
Ribó, 8 de Peramola (25790), en horari d'atenció al públic, dins del termini de vint-i-sis
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(26) dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació
en el Perfil de contractant.
Les proposicions podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data
d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el
número de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del licitador.
L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant
diligència estesa en el mateix per la Secretària interventora municipal. Sense la
concurrència de tots dos requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per
l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat
en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data
sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a més,
els requisits establerts en la disposició addicional setzena del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes per ell subscrites.
La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de
les clàusules del present Plec.
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran amb una instància a la
qual s’adjuntaran els sobres tancats número 1 i 2, signats pel licitador. Els documents
a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades,
conforme a la Legislació en vigor.
El contingut dels sobres serà el següent:
1. Un sobre tancat i signat pel licitador, on es farà constar:
«Expedient Núm. C0-CPO-2018-01. Proposició per licitar a la CONTRACTACIO
DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DE L’OBRA «MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA
JOSEP ROCA». Sobre núm. 1: Documentació administrativa».
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En aplicació del que preveu l'art. 146.4 del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, en ell s'inclourà la declaració responsable de què disposa dels
documents citats a la clàusula sisena i que són vàlids. Aquesta declaració es farà
amb el model annex 1.

2. Un altre sobre tancat i signat pel licitador, en el qual es farà constar:
«Expedient Núm. CO-CPO-2018-01. Proposició per licitar a la CONTRACTACIO
DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DE L’OBRA «MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA
JOSEP ROCA». Sobre núm. 2: Proposició Econòmica i Documentació
Quantificable de Forma Automàtica».
En ell s'inclourà:
a) Proposta econòmica formulada conforme el model de l’annex 2.
b) Documentació quantificable de forma automàtica formulada conforme els
models de l’annex 2.

CLÀUSULA NOVENA. Garantia Provisional
No s’exigeix garantia provisional.

CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa s'atendrà a diversos criteris d'adjudicació.
Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació són els següents:
1) Oferta econòmica al projecte bàsic i executiu de l’Administració: Sense
puntuació.
El contractista haurà de presentar necessàriament l’import net pel que es compromet a
l’execució de les obres previstes al Projecte bàsic i executiu de l’administració, és a dir
sense incloure les millores addicionals que pugui oferir.
La baixa màxima admissible serà del 0% sobre pressupost d’execució material base
de 51.648,56 €, és a dir l’oferta econòmica serà al tipus.
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2) Menor temps d’execució de l’obra: fins a 10 punts
S’assignarà la següent puntuació als licitadors que en la seva oferta redueixin el
termini d’execució que és de 60 dies laborables (12 setmanes):
Reducció del termini d’execució d’1 setmana (5 dies laborables)
Reducció del termini d’execució de 2 setmanes (10 dies laborables)
Reducció del termini d’execució de 3 setmanes (15 dies laborables)

3 punts
6 punts
10 punts

3) Major temps de garantia: fins a 20 punts
S’atorgaran 4 punts per cada any addicional de garantia que ofereixi cada licitador, fins
a un màxim de 5 anys addicionals. El temps mínim de garantia per defecte és de 1
any, que per tant és ampliable voluntàriament pels licitadors fins a un màxim de 6 anys
de garantia. La distribució de la puntuació per tant és:
0 anys addicionals (1 any garantia)
1 any addicional (2 anys garantia)
2 anys addicionals (3 anys garantia)
3 anys addicionals (4 anys garantia)
4 anys addicionals (5 anys garantia)
5 anys addicionals (6 any garantia)

0 punts
4 punts
8 punts
12 punts
16 punts
20 punts

4) Millores objectives en l’execució de l’obra sense cost addicional - fins a
70 punts.
1) Millora 01 (valoració: 29 punts si s’oferta i 0 punts si no s’oferta):
Escales del porxo (La valoració del cost d’aquesta millora és de 4.480,00 €
exclòs l’IVA al tipus del 21%).
2) Millora 02 (valoració: 25 punts si s’oferta i 0 punts si no s’oferta):
Escales de l’Església (La valoració del cost d’aquesta millora és de
3.830,00 € exclòs l’IVA al tipus del 21%).
3) Millora 03 (valoració: 16 punts si s’oferta i 0 punts si no s’oferta): Mola
central de 1,5 metres de diàmetre i enllosat en cercle fina a 3,50 metres de
diàmetre(La valoració del cost d’aquesta millora és de 2.619,00 € exclòs
l’IVA al tipus del 21%).
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Supòsit d’igualtat de valoració de les ofertes.
En el supòsit d’igualtat en les ofertes de les empreses licitadores, s’estableixen
com a criteris d’adjudicació addicionals els següents:
1r La preferència en l’adjudicació dels contractes de les proposicions presentades per
les persones físiques o jurídiques que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre
les dones i els homes.
2n La preferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades
per aquelles empreses públiques o privades que tinguin en la seva plantilla un nombre
de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent, o bé aquelles empreses
dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació
d’exclusió social.
Si continua l'empat, es farà la proposta d’adjudicació per sorteig.
No podrà declarar-se deserta la licitació d’existir alguna oferta o proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris del plec.

CLÀUSULA ONZENA. Mesa de contractació
La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert en el punt 10 de la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l'article 21.2 del
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 estarà presidida per un
membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa i actuarà com a Secretari un
funcionari de la Corporació. Formaran part d'ella, almenys quatre vocals, entre els
quals estarà el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció
d'assessorament jurídic, i l'Interventor, així com aquells altres que es designin per
l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al
servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa.
Conformen la Mesa de contractació els següents membres:
Presidenta
:
- Gemma Orrit Capdevila, alcaldessa de la corporació.
Vocals
:
- Josep Codina Solé, regidor,
- Anna Bonet Peláez, regidora,
- Joan Carol Gilibert, Arquitecte, tècnic redactor del projecte i arquitecte
municipal,
- Maria Teresa Solsona i Vila, secretària interventora del Servei d’Assistència
Tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a càrrec de l’Ajuntament de
Peramola.
Secretària: actuarà com a secretària de la Mesa la Sra. Montserrat Bach
Vilardell.
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CLÀUSULA DOTZENA. Prerrogatives de l'Administració
L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, ostenta les següents prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.

CLÀUSULA DÉCIMOTERCERA. Obertura de Proposicions
La Mesa de contractació es constituirà el primer dia hàbil després de la finalització del
termini de presentació de les proposicions, a les 13:00 hores, i procedirà a l'obertura
dels Sobres «1» i qualificarà la documentació administrativa continguda en els
mateixos.
Si fos necessari, la Taula concedirà un termini no superior a tres dies perquè el
licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació
presentada.

CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de Documentació
Reunida de nou la Mesa de contractació es procedirà a l'obertura dels sobres «2».
A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre
«2»), la Mesa de contractació proposarà al licitador que hagi presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa.
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament
més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent
a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa
d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència
exigits per contractar amb l'Administració serà el de la finalització del termini de
presentació de les proposicions.
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CLÀUSULA QUINZENA. Garantia Definitiva
El licitador que hagués presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà
d'acreditar la constitució de la garantia d'un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs
l'Impost sobre el Valor Afegit.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i
els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General
de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i
Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats
Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer efecte, en la
forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei
estableixin.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes
de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis,
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i
condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una
entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança
haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 100 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, i transcorregut 6 mesos des de la data de terminació del contracte,
sense que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no
imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o
cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats al fet que es refereix el citat
article 100.

CLÀUSULA SETZENA. Ofertes amb Valors Anormals o Desproporcionats
No es preveu l'existència de baixa temerària.
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CLÀUSULA DISSETENA. Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.
La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al
licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la
decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents extrems:
• En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les
raons per les quals s'hagi desestimat la seva candidatura.
• Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també en
forma resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.
• En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de
la proposició de l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada
l'oferta d'aquest amb preferència a les quals hagin presentat els
restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.
• En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què
ha de procedir-se a la seva formalització.
[La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la
seva recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per qualsevol dels
mitjans previstos en l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. No obstant això, el termini per
considerar rebutjada la notificació, amb els efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, serà de deu dies].

CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins dels quinze
dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l'adjudicació;
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.
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CLÀUSULA DÉCIMONOVENA. Drets i Obligacions de l'Adjudicatari
A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el
contractista tindrà dret a l'abonament de la prestació realitzada en els termes previstos
en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en el contracte,
conformement al preu convingut.
A l'efecte del pagament, l'Administració expedirà mensualment, en els primers deu
dies següents al mes al que corresponguin, certificacions que comprenguin l'obra
executada durant aquest període de temps, excepte prevenció en contrari en el plec
de clàusules administratives particulars, els abonaments de les quals tenen el
concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es
produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna, aprovació i
recepció de les obres que comprenen.
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària
per executar les obres en el termini contractual, tret que segons el parer de l'Adreça de
les obres existissin raons per estimar-ho inconvenient
Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista per
apilaments de materials, instal·lacions i equips adscrits a l'obra, en la forma i amb les
garanties que, a aquest efecte, determinen l'article 232 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i articles 155 a 157 del RGLCAP.
A més de les obligacions generals derivats del règim jurídic del present contracte, el
contractista tindrà les següents obligacions específiques:
— Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de
les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos
laborals.
— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre).
— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'article
227 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per als supòsits de subcontractació.
— Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar a la seva
costa, les senyalitzacions precises per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona
que ocupen els treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa d'aquells, tant
en aquesta zona com en les seves bogues i voltants.
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— El contractista haurà de complir les previsions recollides en el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball.
— Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les
despeses i impostos de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació fins al límit màxim
de 1.000 euros de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres que
resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes
assenyalin. En cas que ho exigeixi alguna de les Administracions que finança l'obra, el
contractista instal·larà a la seva costa cartells d'identificació de l'obra, amb les
característiques que s'estableixin. I donat que una de les Administracions que finança
l’obra ho exigeix, en el termini dels 10 dies naturals posteriors a la formalització del
contracte, el contractista estarà obligat a instal·lar en un lloc visible i per compte
seu, un cartell anunciador de les obres, on hi figuri per qui estan cofinançades les
mateixes.

CLÀUSULA VINTENA. Pla de Seguretat i Salut en el Treball
Formalitzat el contracte l'adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el
Treball de l'Obra, ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut [(o si escau), Estudi Bàsic de
Seguretat] del Projecte, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin
les previsions contingudes en aquests.
En aquest Pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de
prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no
podran implicar disminució del nivell de protecció previst en l'Estudi.
El Pla serà aprovat per l'Ajuntament, abans de l'inici de l'obra, previ informe del
Coordinador en matèria de seguretat i salut o de la Direcció facultativa de l'Obra, si no
fos preceptiu designar Coordinador, i es comunicarà a l'Autoritat Laboral. Efectuat
aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra. [Article 7.2 del Reial
decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció]

CLÀUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Revisió de Preus
No hi haurà revisió de preus.

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Recepció i Termini de Garantia
A la recepció de les obres a la seva terminació concorrerà el responsable del
contracte, si s'hagués nomenat, o un facultatiu designat per l'Administració
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representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de l'adreça de les obres i el
contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu.
Dins del termini de tres mesos explicats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació
haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al
contractista a compte de la liquidació del contracte.
Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el
funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les
donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de
garantia.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el
Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions
precises fixant un termini per remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el
contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini
improrrogable o declarar resolt el contracte.
S'estableix un termini de garantia d’un (1) any a comptar des de la data de recepció de
les obres.
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el
director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe
sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de
tota responsabilitat, excepte responsabilitat per vicis ocults, procedint-se a la devolució
o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de
les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el
cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats s'haguessin de deficiències
en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director
facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda
reparació del construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà
encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per
ampliació del termini de garantia.
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults
de la construcció, a causa de l'incompliment del contracte per part del contractista,
respondrà aquest dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze
anys a comptar des de la recepció.

CLÀUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Execució del Contracte
L'execució del contracte d'obres començarà amb la segona acta de
comprovació del replanteig i inici de les obres. A tals efectes, dins del termini que es
consigni en el contracte que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva
formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració
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encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la
comprovació del replanteig fet en ocasió de l'aprovació del Projecte d'obres, estenentse aquesta segona acta del resultat que serà signada per ambdues parts interessades,
remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va celebrar el contracte.
Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el
present Plec de Clàusules Administratives Particulars i al projecte que serveix de base
al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest
donessin al contractista el Director facultatiu de les obres, [i si escau, el responsable
del contracte], en els àmbits de la seva respectiva competència.
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva
execució successiva.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de
l'Administració.

CLÀUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Modificació del Contracte
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons
d’interès públic, modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves
necessitats o de causes imprevistes. Les modificacions han de justificar- se
degudament a l’expedient.
Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 219 i 234 del
TRLCSP i 158 a 162 del RGLCAP.

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Factures
Conforme a la Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura que hagi
expedit pels serveis prestats davant el corresponent registre administratiu a l'efecte de
la seva remissió a l'òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació de la
mateixa.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, els extrems previstos a l'apartat segon de la citada
Disposició Addicional Setzena, així com en la normativa sobre facturació electrònica.
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CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Penalitats per Incompliment
— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries
en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte [l'article
212.4 TRLCSP].
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5%
del preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució
del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit
l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà
optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats
establertes anteriorment.
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament
executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si
escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 223 i 237 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i s'acordarà per
l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

CLÀUSULA VIGESIMOCTAVA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i para el no previst en ell, serà
aplicable el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el 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 el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
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Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot el
que no s'oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i estigui vigent
després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les
restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb
el que es disposa en l'article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Peramola, 31 de gener de 2018

DILIGÈNCIA per a fer constar que el present plec
ha estat aprovat per acord del Ple de data 5 de
febrer de 2018.
Peramola, 22 de febrer de 2018
La Secretària interventora

CPISR-1 C Maria
Teresa Solsona
Vila

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Maria Teresa
Solsona Vila
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament
de Peramola, ou=Secretaria Intervenció, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
title=Secretària interventora, sn=Solsona Vila,
givenName=Maria Teresa, serialNumber=78149784Q,
cn=CPISR-1 C Maria Teresa Solsona Vila
Fecha: 2018.02.22 20:18:34 +01'00'
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I
CAPACITAT PER CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL (SOBRE NÚM. 1)
........................., amb DNI núm. ............., en nom propi, o com a representant de la
societat.........................................., amb domicili a ........................... (carrer, número,
localitat i província), correu electrònic ........................, telèfon .................. i
d’identificació fiscal número ....................
Autoritzo a l'Ajuntament de Peramola a realitzar totes les comunicacions referents a
aquesta licitació a través de l’adreça de correu electrònic indicada.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Personalitat jurídica i representació.
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 ....
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:
............................
............................
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.
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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 Peramola, 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.
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 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 Peramola.
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 Peramola, 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.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de Peramola signo
aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
(Lloc i data)

(segell)
Signat: ......................
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ANNEX 2- MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I
QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTIVA (SOBRE NÚM. 2)

DOCUMENTACIÓ

1) Proposta econòmica
Es presentarà conforme al següent model:
«________________________, amb domicili a efectes de notificacions a
_____________, c/ ____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________,
en representació de l’Entitat___________________, amb CIF núm. ___________,
assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen en el plec de clàusules per a
l’adjudicació del PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIO DE
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE L’OBRA «MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA JOSEP ROCA»,
anunciat en el Perfil del contractant, faig constar que CONEC el plec que serveix de
base al contracte i l’accepto íntegrament, comprometent-me a portar a terme l’objecte
del contracte per l’import total de………………………………. euros IVA inclòs,
consistents en ………………… euros d’import net més .................... euros
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit al 21%.
___________, ___ de ________ de 2018
Firma del candidat»
2) Menor temps d`execució de l`obra
Es presentarà conforme al següent model:
«Reducció del termini d’execució de ____________ dies laborables, sent el termini
total d’execució de ____________ dies laborables. (El termini s’ha d’expressar en
lletres i xifres).
___________, ___ de ________ de 2018
Firma del candidat»
3) Major temps de garantia
Es presentarà conforme al següent model:
«Termini de garantia d’1 any amb una ampliació de ____________ anys addicionals a
comptar des de la data de recepció de les obres.” (El termini s’ha d’expressar en lletres
i xifres-l’ampliació pot ser de màxim 5 anys addicionals).
___________, ___ de ________ de 2018
Firma del candidat»
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4) Millores objectives en l’execució de l’obra sense cost addicional :
Es presentarà conforme al següent model:
«1) Millora 01: Escales del porxo (La valoració del cost d’aquesta millora és de
4.480,00 € exclòs l’IVA al tipus del 21%).
Si ofereix
No ofereix
2) Millora 02: Escales de l’Església (La valoració del cost d’aquesta millora és
de 3.830,00 € exclòs l’IVA al tipus del 21%).
Si ofereix
No ofereix
3) Millora 03: Mola central de 1,5 metres de diàmetre i enllosat en cercle fina a
3,50 metres de diàmetre(La valoració del cost d’aquesta millora és de 2.619,00
€ exclòs l’IVA al tipus del 21%).
Si ofereix
No ofereix
___________, ___ de ________ de 2018
Firma del candidat»
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