AJUNTAMENT DE
VENTALLÓ
ALT EMPORDÀ

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS A REGIR PER A
L'EXECUCIÓ D'OBRES DE “MILLORA DE DIVERSOS CAMINS MUNICIPALS DE
VENTALLÓ”, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, AMB UN ÚNIC
CRITERI D’ADJUDICACIÓ
CLÀUSULA PRIMERA. Naturalesa i règim jurídic del contracte
El present contracte té per objecte establir els termes de l’execució de les obres de “millora
de diversos camins municipals de Ventalló”, de conformitat amb la Memòria Valorada
redactada per l’arquitecta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Trinitat Bonaterra Batlle.
L'esmentat objecte correspon al codi CPV 45233220-7 (treballs de pavimentació de
carreteres).
El contracte té naturalesa administrativa de conformitat amb el preveu l’article 25 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 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 (LCSP), com a contracte típic d’obres definit per
l’article 13 de la LCSP i s’ajustarà entre d’altres, als principis de llibertat d’accés a les
licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte
entre licitadors; així com a assegurar, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària
i control de la despesa, i el principi d’integritat, una eficient utilització dels fons destinats a la
realització de l’obra, definint les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure
competència i la selecció de la millor oferta.
El contracte es regirà, en primer lloc, pel que s’estableix en el present plec i en la resta de
documents que integren l’expedient i que revestiran caràcter contractual. En allò no regulat
expressament en aquestes documents contractuals, es regirà per allò que disposar la LCSP,
pel 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 tot el que no s'oposi a la LCSP
2017, pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), en tot el que no
s'oposi a la LCSP; i demés disposicions aplicables als contractes administratius celebrats
per les administracions públiques.
En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol de la resta de documents contractuals,
prevaldrà el que disposa aquest plec.
Supletòriament s'aplicaran la resta de normes de dret administratiu i, a manca d’aquestes,
les de dret privat.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment d'adjudicació
El contracte s'adjudicarà pel procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, regint-se,
així mateix, per les regles aplicables a la tramitació ordinària.
CLÀUSULA TERCERA. Forma d’accés al perfil del contractant
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De conformitat amb l’article 63 de la LCSP, als efectes d’assegurar la transparència i accés
públic a l’activitat contractual a través de la documentació necessària a aquest efecte, com
ara els plecs de clàusules administratives particulars, els anuncis de licitació el projecte
tècnic, i altres documents o informacions als què fa referència l’esmentat article 63, la forma
d’accés públic al perfil del contractant de l’Ajuntament de Ventalló és a través de la Plana
web municipal http://www.ventallo.cat/contractacions.php
CLÀUSULA QUARTA. Plataforma de contractació electrònica
Atesa la manca de disponibilitat de mitjans electrònics per part de l’òrgan de contractació, i
de conformitat amb el que preveu la D.A. 15ena.3.c de la LCSP, no s’exigeix la presentació
de les ofertes per mitjans electrònics.
CLÀUSULA CINQUENA. Notificacions
La pràctica de les notificacions i comunicacions es farà per mitjans electrònics, bé amb la
seva publicació al perfil del contractant, o bé amb la notificació electrònica en els termes
recollits per la D.A. 15ena.1 i 2.
CLÀUSULA SISENA. Òrgan de contractació
De conformitat amb la DA 2a de la LCSP i amb l’article 121 de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases del règim local, les competències en matèria de contractació s’exerciran per
l’Alcaldia, sense perjudici dels acords de delegació que pugui adoptar.
CLÀUSULA SETENA. Mesa de contractació
La Mesa de Contractació estarà formada pels següents membres:
a) President: Sr. Joan Albert Teixidor, Alcalde,
b) Vocals:
- Teresa Casas Tubau, regidora d’economia i finances.
- Miquel Riera Casellas, regidor de territori i sostenibilitat.
- Albert Bigas Xicars, regidor
- Montse Mitjanas Costal, secretària interventora accidental de la Corporació.
c) Secretaria: Anabel Martínez Jáñez
La composició de la Mesa es publicarà en el perfil de contractant.
CLAUSULA VUITENA. Responsable de l’execució del contracte.
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Tot i que l’Alcaldia assumirà el seguiment i execució ordinària del contracte, als efectes de
l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte serà el director facultatiu de les obres de
conformitat amb el que es disposa en els article 237 a 246.
La designació del director facultatiu correspondrà a l’òrgan de contractació. Podrà recaure
en una persona física o jurídica, vinculada a l’Ajuntament o aliena a ell. Li correspondrà
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb
la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
CLÀUSULA NOVENA. Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte i preu
del contracte. Existència de crèdit
1.- Pressupost base de licitació (art. 100 de la LCSP): Es defineix com el límit màxim de
despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’IVA. Ha
de ser adequat als preus del mercat. D’acord amb el projecte tècnic redactat, el pressupost
base de licitació puja a la quantitat de vuitanta mil sis-cents setanta-set euros i vuitanta-cinc
cèntims d’euro, IVA inclòs (50.000,00 €).
2.- Valor estimat del contracte (art. 101 de la LCSP): Ve determinat per l’import màxim,
exclòs l’IVA, que d’acord amb les estimacions considerades en l’expedient puguin arribar a
pagar-se durant la seva execució. No es preveuen modificacions a l’alça del valor ni la
concessió de pròrrogues en el termini d’execució que puguin comportar efectes econòmics.
D’acord amb el projecte tècnic redactat, el valor estimat del contracte puja a la quantitat de
Quaranta-un mil tres-cents vint-i-dos euros i trenta-un cèntims d’euro (41.322,31 €).
3.- Preu del contracte (art. 102 de la LCSP): Serà la contraprestació a percebre pel
contractista adjudicatari de l’obra, que serà abonat en funció de la prestació realment
executada, acreditada mitjançant certificacions d’obra emeses i aprovades. En el preu
s’entendrà inclòs l’IVA que s’indicarà com a partida independent. Les ofertes econòmiques
hauran de ser congruents amb el preu del contracte i hauran de contenir de forma
independent l’IVA per tal de permetre’n l’examen i valoració objectiva i homogènia de totes
elles. No s’admet cap supòsit de variació de preus.
4.- Les obligacions econòmiques que es derivin de l’execució del contracte s’imputaran a les
aplicacions pressupostàries 15310/61001 (anomenada “Millora camins municipals”) i
15310/21000 (anomenada “Manteniment de camins municipals”)
CLÀUSULA DESENA. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de les ofertes més avantatjoses
s’atendrà a un únic criteri d’adjudicació: L’oferta més avantatjosa, entesa com la millor oferta
en base a criteris de qualitat-preu.
Per al càlcul de l’oferta més avantatjosa es tindrà en compte el següent:
- El preu de màxim de les obres es puntuarà fins a 100 punts sobre un total de 100.
- L’oferta més avantatjosa serà valorada amb 100 punts i la resta d’ofertes seran valorades
mitjançant una proposició inversa d’acord amb la fórmula següent:
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100 x oferta més avantatjosa / oferta a valorar = puntuació de l’oferta
En el seu cas, l’empat es resoldrà mitjançant l’aplicació dels criteris socials al què fa
referència l’apartat 2 de l’art. 147 de la LCSP, referides al moment de finalitzar el termini de
presentació de les ofertes.
CLÀUSULA ONZENA. Ofertes anormalment baixes
S'estarà al que preveu l'article 149 LCSP per a la regulació i règim jurídic de les ofertes
anormalment baixes.
Quan s’hagi identificat una o varies ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, s’haurà de
requerir al licitador o licitadors que les hagin presentat donant-los-hi un termini suficient
perquè justifiquin i desglossin raonadament i detallada el baix nivell dels preus, o de costos,
o qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant
la presentació de la informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes.
En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si estan basades
en hipòtesis o practicades inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.
CLÀUSULA DOTZENA. Capacitat per contractar
1.- Podran optar a l'adjudicació del present contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, a títol individual o en unió temporal d'empresaris, que tinguin
plena capacitat d'obrar, que no es troben incurses en cap de les prohibicions i
incompatibilitats per contractar amb l'Administració establertes en els articles 70 i 71 de la
LCSP i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica.
A més, les empreses adjudicatàries hauran de ser persones físiques o jurídiques la finalitat o
activitat de les quals tingui relació directa amb l'objecte del contracte i disposar d'una
organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del
contracte.
Els empresaris hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, si escau,
sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del
contracte (art. 65.2 LCSP).
Tindran capacitat per aquest contracte, en tot cas, les empreses no espanyoles d’Estats
membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu que, d’acord a la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin
habilitades per a realitzar la prestació que preveu.
Les persones físiques o jurídiques d’Estats no pertanyents a la Unió Europea o dels Estats
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, hauran de complir, a més a més, els
requisits que estableix l'article 68 LCSP.
2.- Les empreses licitadores no estan obligades a acreditar documentalment, en el moment
de la presentació d’ofertes, els compliment dels requisits de capacitat i solvència. En el
moment de la presentació de les ofertes aquesta acreditació documental es substituirà per
una declaració responsable.
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Una vegada formulada la proposta d’adjudicació per la Mesa de contractació, es requerirà a
l’empresa proposada que presenti la documentació acreditativa de la seva solvència
econòmica, financera i tècnica, pel mitjà o mitjans de justificació que, a l’empara dels articles
87 i 88 del LCSP, hagi afirmat disposar en la declaració responsable presentada. En aquell
moment, aquests mitjans d’acreditació podran ser substituïts pels que constin al certificat
d’inscripció, aportat per l’interessat, en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de
l’estat. En el cas que el document acreditatiu de la inscripció tingui una antiguitat superior als
tres mesos, caldrà aportat una declaració responsable de la vigència de les dades que hi
consten.
Quan sigui el moment, la solvència de l’empresari podrà acreditar-se amb els següents
documents:

• La solvència econòmica i financera de l'empresari podrà acreditar-se per un
o diversos dels mitjans següents (art. 87LCSP):
-

Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, per
import igual o superior a 600.000 euros.

-

Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos
professionals per import igual o superior a 600.000 euros.

• La solvència tècnica de l'empresari podrà ser acreditada per un o diversos
dels mitjans següents (art. 88 LCSP):
-

Una relació deles obres executades en el curs dels darrers cinc anys,
avalada per certificats de bona execució, indicant l’import, les dates i el
lloc d’execució de les obres, precisant si s’han realitzat segons les
regles per les que es regeix la professió i si s’han dut normalment a
bon terme.

-

Declaració indicant el personal tècnic o de les unitats tècniques,
integrades o no en l'empresa, de les que disposi aquesta per a
l’execució de les obres.

-

Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es
disposarà per a l'execució deles obres.

CLÀUSULA TRETZENA. Presentació de proposicions
La presentació de les proposicions es farà dins del termini de vint-i-sis dies hàbils, comptats
a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant de la
plana web municipal http://www.ventallo.cat/contractacions.php
No s’exigeix la presentació de les ofertes per mitjans electrònics.
La presentació presencial de proposicions es farà en sobre tancat a les oficines municipals
de l’Ajuntament de Ventalló (Plaça Major, 1 – 17473 Ventalló) de les 10:00 a les 14:00
hores, de dilluns a divendres fins al dia assenyalat a l'anunci.
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També es podrà fer la presentació mitjançant tramesa per correu o missatgeria, en el cas de
la qual l'interessat haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de la
tramesa i comunicar el mateix dia l'òrgan de contractació, per fax, tèlex o telegrama, la
remissió de la proposició. L'esmentada comunicació podrà realitzar-se també per correu
electrònic a l’adreça ajuntament@ventalló.cat. No obstant això, transcorreguts deu dies
naturals des de l'acabament del termini, no serà admesa cap proposició enviada per correu.
En tots els casos, la presentació de les proposicions presumeix l'acceptació incondicional
per l'empresari de la totalitat del contingut del present plec, sense cap excepció.
Cada licitador no podrà subscriure més d'una proposició per al present contracte. Tampoc
podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment. La
infracció d'aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que hagi
subscrit.
CLÀUSULA CATORZENA. Contingut de les proposicions
1.- Els licitadors hauran d’indicar quins documents o dades dels inclosos en les ofertes tenen
la consideració de confidencials, sense que resultin admeses declaracions genèriques de
confidencialitat de tots els documents o dades de l’oferta. La condició de confidencialitat
haurà de reflectir-se clarament en el propi document que tingui aquesta condició.
2.- Les proposicions constaran de dos sobres tancats, identificats en el seu exterior amb
indicació de la licitació a què es presenti i el nom i cognoms o raó social de l'empresa
licitadora, nombres de telèfon i de fax, i adreça electrònica, de disposar d'ells, així com amb
la firma del licitador o persona que el representi.
El contingut de cada sobre, que haurà d'estar relacionat numèricament en full independent,
haurà de tenir els requisits que s'assenyalen a continuació:
Sobre número 1. Documentació administrativa
Haurà de tenir el següent títol: "SOBRE NÚM. 1: Documentació administrativa per licitar a
les obres dela “Memòria Valorada de la millora de diversos camins municipals a Ventalló”.
El seu contingut serà el següent:
Declaració responsable que s’ajustarà al formulari de document europeu únic de
contractació (DEUC), o bé declaracions responsables a complimentar segons elsmodelsque
s’adjunten com a annexos I, II i III al present plec.
Les empreses que figurin inscrites al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic o al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), no estaran
obligades a facilitar les dades que ja figurin inscrites, de forma actualitzada, sempre que
s’indiqui aquesta circumstància.
Sobre número 2: Haurà de tenir el següent títol: "SOBRE NÚM. 2: Proposició econòmica
per licitar a les obres dela“Memòria Valorada de la millora de diversos camins municipals a
Ventalló”.
El contingut de les ofertes serà redactat segons el model annex IV del present plec, sense
errors o guixades que dificultin conèixer clarament el que l'òrgan de contractació estimi
fonamental per considerar les ofertes, i que, en cas de produir-se, provocaran que la
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proposició sigui rebutjada. Haurà de constar com a partida independent l’import de l’IVA.
3.- Cada licitador podrà presentar només una proposició econòmica referida a la totalitat
dels treballs objecte del contracte de serveis.
L'empresari que hagi licitat en unió temporal amb altres empresaris no podrà, al seu torn,
presentar proposició individualment, ni figurar en més d'una unió temporal participant en la
licitació. L'incompliment d'aquesta prohibició donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes
per ell subscrites.
CLÀUSULA QUINZENA. Obertura i examen de les proposicions
1.- La Mesa de contractació es constituirà en un acte no públic, a la Casa Consistorial, a les
14:00 hores del primer divendres hàbil comptat a partir del dia d’expiració del termini de
presentació de proposicions. En aquest acte es donarà compte als membres de la mesa del
nombre de proposicions rebudes i del nom dels licitadors i, tot seguit es procedirà a
l’obertura dels sobres núm. 1, qualificant-ne la documentació administrativa aportada.
La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies perquè
els licitadors no admesos corregeixin els defectes o omissions esmenables observats en la
documentació presentada.
2.- La Mesa de contractació es reunirà novament, constituïda en acte públic, en una sessió
que se celebrarà el segon divendres hàbil comptat a partir del dia d’expiració del termini de
presentació de proposicions, amb l’objecte de procedir a l'obertura del “sobre núm. 2” que
conté els documents amb criteris automàtics de ponderació.
En el cas que s’haguessin presentat ofertes per correu, aquestes reunions es celebrarien,
respectivament, el segon i tercer divendres hàbil següent al dia d’expiració del termini de
presentació de proposicions
3.- La Mesa de contractació, a la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals
és automàtica (Sobre 2), convidarà els licitadors assistents que exposin les observacions o
reserves que estimin oportunes en relació amb l'acte celebrat, informant-los, en cas de
produir-se aquestes, de la possibilitat de presentar reclamacions escrites davant de l'òrgan
de contractació, en el termini màxim de dos dies hàbils.
CLÀUSULA SETZENA. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació
1.- La Mesa de Contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades
i elevarà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte al licitador que
ofereixi la millor oferta. Aquesta proposta no crea cap dret fins que no se li hagi adjudicat el
contracte per l'òrgan de contractació.
2.- L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta per tal
que, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut el requeriment, presenti, la següent documentació administrativa:

a) Documents que acreditin la personalitat de l’empresari i el seu àmbit
d’activitat.
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-

Document Nacional d'Identitat, quan es tracti d'empresaris individuals.

-

Si es tracta de persones jurídiques hauran de presentar escriptura de
constitució, o de modificació, en el seu cas, inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació
mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, hauran de presentar el
document de constitució, estatuts o acte fundacional en el qual constin les
normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en
el corresponent Registre oficial que fos preceptiu.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les
prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals li siguin
propis, qüestió que haurà de quedar acreditada en la documentació
aportada.

b) Documents que acreditin, si és el cas, la representació.
-

Els que compareguin o signin proposicions en nom d’altri, presentaran
poder suficient per a fer-ho.

-

Dades de la persona que ostenta la representació del licitador.

-

Si l’empresa fos persona jurídica el poder haurà de constar inscrit, si és el
cas, al Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a un acte concret no
cal aquesta inscripció.

-

En qualsevol cas, la presentació del certificat actualitzat de la inscripció al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o
al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), eximirà al licitador de
la presentació exigida als apartats a) i b) d’aquesta clàusula, tot i que
caldrà aportat una declaració responsable de que no han variat les
circumstàncies que hi consten.

c) Solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Caldrà acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional
pels mitjans als que es refereix la clàusula dotzena
d) Acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat
Social.
Caldrà aportar certificats justificatius de trobar-se al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzar a
l'òrgan de contractació per obtenir-ne de forma directa l'acreditació
e) Constitució de la garantia definitiva.
Caldrà acreditar la constitució de la garantia definitiva d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula dissetena.
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3.- En el cas de no complimentar-se adequadament la presentació de tota la documentació
en el termini establert, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a
demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en el que hagin quedat
classificades les ofertes.
CLÀUSULA DISSETENA. Garantia definitiva
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia del 5 per cent del preu ofert, exclòs l’IVA.
Es podrà preveure una garantia complementària de fins el 10 per cent en els casos en els
que l’oferta de l’adjudicatari hagi estat inicialment incursa en presumpció d’anormalitat.
La garantia es prestarà en qualsevol de les formes previstes en l’article 108 de la LCSP,
amb els requisits establerts en l’article 55 i següents del RGLCAP.
CLÀUSULA DIVUITENA. Resolució i notificació de l’adjudicació
L’òrgan de contractació haurà de notificar la resolució de l’adjudicació de forma motivada a
tots els licitadors, en el termini de 15 dies que, a més a més, haurà de ser publicada al perfil
del contractant.
CLÀUSULA DINOVENA. Formalització del contracte
1.- El contracte es formalitzarà, dins del termini màxim de quinze dies des de la resolució
d’adjudicació, en document administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la
licitació. Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No
obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública,
corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure al
document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de
l'adjudicació.
En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, aquestes hauran
d’acreditar la seva constitució en escriptura pública, dins el termini atorgat per a la
formalització del contracte.
2.- Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del
termini indicat, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, que s’haurà de fer efectiu contra la garantia definitiva.
Si les causes de la no formalització fossin imputables a l'Ajuntament, s'indemnitzarà el
contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.
3.- La formalització del contracte haurà de publicar-se al perfil del contractant, juntament
amb el corresponent contracte, en un termini no superior a 15 dies després del seu
perfeccionament.
CLÀUSULA VINTENA. Termini d’execució
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Les obres objecte del contracte hauran d’executar-se en el termini de dos mesos.
L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig que
s’estendrà en una acta, subscrita en la forma i amb els efectes previstos en els articles 237
de la LCSP i 139 i 140 del RGLCAP, en el termini d’un mes des de la formalització del
contracte.
CLÀUSULA VINT-I-UENA. Revisió de preus
De conformitat amb l’article 103 de la LCSP que regula els requisits perquè procedeixi la
revisió de preus en els contractes del sector públic, a aquest contracte no li correspon
aplicar la revisió.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Obligacions laborals, socials i especials
1.- El contracte s'executarà, en el termini d’execució assenyalat en aquest plec, amb estricta
subjecció a les estipulacions contingudes al present plec de clàusules administratives
particulars i al contracte, observant fidelment l'establert al projecte tècnic que li serveis de
base i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés l'Ajuntament al
contractista.
2.- Són de compte del contractista les despeses i impostos, anuncis, ja sigui en Butlletins,
Diaris oficials o en qualsevol mitjà de comunicació, els de formalització del contracte en el
supòsit d'elevació a escriptura pública així com de quantes llicències, autoritzacions i
permisos procedeixin a ordre a executar i lliurar correctament les obres.
Així mateix estarà obligat a satisfer totes les despeses que l'empresa hagi de realitzar per al
compliment del contracte, com són els generals, financers, d'assegurances, transports i
desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris del personal al seu càrrec, de
comprovació i assaig, taxes i tota classe de tributs, l'IVA, l'impost que per la realització de
l'obra pogués correspondre i qualssevol altres que es puguin derivar de l'execució del
contracte durant la vigència del mateix.
3.- El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de
seguretat social, d'integració social de persones amb discapacitat i de prevenció de riscos
laborals, d'acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de
Riscos Laborals i en el Reglament dels Serveis de Prevenció aprovat pel Reial Decret
39/1997, de 17 de gener, així com de les que es promulguin durant l'execució del contracte.
4.- L’Ajuntament de Ventalló, en cap cas assumirà relació laboral ni responsabilitat de cap
mena amb el personal dedicat pel contractista a l’execució del contracte.Correspon
exclusivament al contractista la selecció del personal que formarà part de l’equip de treball
adscrit a l’execució del contracte.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb
l’objectiu de no alterar el bon funcionament dels treballs.
5.- El contractista adoptarà tota mena de precaucions durant l’execució de les obres i en tot
moment, per tal d’evitar que es produeixin danys a les propietats i persones amb motiu de
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les obres, col·locant senyals i elements de precaució i defensa quan calgui. Dels danys i
perjudicis que es causin, tant per l’execució dels treballs com per accions del seu personal,
només en serà responsable l’adjudicatari, llevat que aquests danys i perjudicis hagin estat
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Ajuntament, ca en el
que aquest en serà responsable dins dels límits assenyalats en les lleis.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Certificacions i abonaments a compte
Correspon a la Tresoreria General de l’Ajuntament la competència en matèria de
comptabilitat pública.
A efectes de pagament s’expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al mes
que corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada conforme al projecte
durant aquest període de temps. L’abonament d’aquestes certificacions es farà en concepte
d’acomptes subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en l’amidament final i
sense suposar de cap forma aprovació i recepció de les obres que comprenguin, de
conformitat amb el que s’estableix a l’article 240 de la LCSP.
El pagament es realitzarà contra factura, expedida d'acord amb la normativa vigent,
degudament conformada per la unitat que rebi el treball o, si escau, pel designat com a
responsable del contracte. Totes les factures derivades de l’execució del contracte es
presentaran per mitjà de la Bústia de Factures Electròniques (efact), accessible a través de
la Seu Electrònica https://www.seu-e.cat/web/ventallo/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/tramits/factures-electroniques
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Compliment del contracte i penalitats per demora
El contractista queda obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per a la
seva realització. El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat
la totalitat del seu objecte, de conformitat amb l'establert en aquest plec i en el de
prescripcions tècniques i a satisfacció de l'Ajuntament. Si els treballs no es troben en
condicions de ser rebuts, se’n deixarà constància expressa i es donaran les instruccions
precises al contractista que solucioni els defectes observats, o procedeixi a una nova
execució de conformitat amb el pactat.
Quan per causes imputables al contractista, aquest hagi incorregut en demora respecte del
compliment del termini total, l’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
El règim de penalitzacions es subjectarà al que s’estableix en els articles 192 a 196 de la
LCSP i 98 a 100 del RGLCAP.
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Cessió i subcontractació del contracte
Les obres objecte del present contracte no podran ser cedides per l'adjudicatari ni
subcontractades a un tercer.
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CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Devolució de la garantia
El tràmit per a la devolució de la garantia s’ajustarà al que disposa l’article 111 de la LCSP i
65 del RGLCAP; i una vegada depurades, si s’escau, les responsabilitats a les que es
refereix l’article 110 de la LCSP.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Prerrogatives de l’administració
Conforme al que estableix l’article 190 de la LCSP, dins els límits i amb subjecció als
requisits i efectes assenyalats en aquesta Llei, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa
d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per
raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista a rel de l’execució
del contracte, suspendre l’execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els
efectes d’aquesta; així com les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades pels
contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en
l’esmentada Llei.
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Modificació del contracte
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir
modificacions en el mateix per raons d’interès públic, en els supòsits i amb els límits
establerts en l’article 203 de la LCSP.
Aquestes modificacions hauran de ser acordades per l’òrgan de contractació prèvia
tramitació del procediment previst en els articles 193 de la LCSP i 102 del RGLCAP i
formalitzar-se en document administratiu d’acord amb el que s’assenyala a l’article 153 de la
LCSP, previ reajustament de la garantia definitiva, si fa el cas.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Suspensió del contracte
El contracte només podrà suspendre’s d’acord amb allò previst en l’article 208 de la LCSP.
CLÀUSULA TRENTENA. Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc, a més a més, de en els assenyalats en l’article 211, en
els supòsits de l’article 245 de la LCSP, amb els efectes de l’article 246 de la LCSP i
s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del contractista, mitjançant
procediment en el que es garanteixi l’audiència d’aquest, i amb els efectes previstos en els
articles 110 a 113 del RD 773/2015, de 28 d’agost pel que es modifiquen determinats
preceptes del RGLCAP.
CLÀUSULA TRENTA-UENA. Risc i ventura
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, sense perjudici del que
s’estableix en l’article 239 de la LCSP sobre força major.
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CLÀUSULA TRENTA-DOSENA. Recepció, liquidació i termini de garantia.
1.- La recepció i liquidació de les obres es regularà conforme al que disposen l’article 243 de
la LCSP i els articles 108, 163 i següents del RGLCAP, essent d‘aplicació, si és el cas, el
que preveu l’article 242.4.i de la LCSP que regula les possibles variacions d’obra executada
constatades en l’amidament final de l’obra.
2.- El termini de garantia serà d’un any comptat des de l’acabament de les obres.
3.- No quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista fins que no hagin
transcorregut 15 anys des de la recepció de les obres, i sempre que no s’hagi posat de
manifest cap dany o perjudici d’aquestes per vicis ocults en la construcció deguts a
incompliments contractuals per part del contractista, d’acord amb el que preveu l’article 244
de la LCSP.
CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. Jurisdicció competent
Per a totes les qüestions litigioses que puguin suscitar-se amb motiu de la preparació,
adjudicació, efectes, modificació i extinció del contracte, serà competent l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.
CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA. Obligacions en matèria de transparència
La presentació d’ofertes implica l’acceptació de la publicació de tota la informació necessària
per a donar compliment a les obligacions en matèria de transparència. En concret, es
publicarà la informació a la que es refereix l’article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l’Ordenança
municipal de transparència i administració electrònica en relació al perfil del contractant.
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ANNEX I. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL REQUISIT DE
CAPACITAT DE L’EMPRESARI

En / Na ........................................................................, amb DNI núm. ...........................,
actuant en nom propi / de l’entitat ....................................................................................., als
efectes previstos a l’apartat 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de les obres dela“Memòria Valorada de la millora de diversos camins
municipals a Ventalló”, formula la següent
DECLARACIÓ RESPONSABLE:

•

Dades de l’empresa:
- Denominació:
- Domicili:
- Telèfons:
- Correu electrònic:
Marcar el que procedeixi:
Empresa espanyola

Empresa no espanyola d’Estat membre de la Comunitat Europea o signatari
de l’Acord sobre l’Espai Comú Europeu.
Empresa estrangera (no inclosa en el supòsit anterior)

•

La persona que signa aquesta declaració disposa de la representació de
l’empresa per la que actua i de les facultats necessàries per a licitar en el seu
nom.

•

En el cas que la proposició que presenta sigui proposada per la Mesa de
contractació com a oferta econòmicament més avantatjosa, es compromet a
aportar, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell
en què hagués rebut el requeriment, la documentació acreditativa de la capacitat
de l’empresa, pels mitjans que correspongui, dels assenyalats en l’apartat 13.2
del Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació
del servei de manteniment i condicionament dels espais i equipaments públics
del municipi de Palau-saverdera.

Lloc, data i firma del licitador,
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ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL REQUISIT DE LA
SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA DE L’EMPRESARI

En / Na ........................................................................, amb DNI núm. ...........................,
actuant en nom propi / de l’entitat ....................................................................................., als
efectes previstos a l’apartat 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de les obres dela“Memòria Valorada de la millora de diversos camins
municipals a Ventalló”, formula la següent
DECLARACIÓ RESPONSABLE:

•

Que l’empresa que representa disposa de la solvència econòmica i financera
necessària per a licitar a la contractació del servei de manteniment i
condicionament dels espais i equipaments públics del municipi de Palausaverdera. En el cas que la proposició que presenta sigui proposada per la Mesa
de contractació com a oferta econòmicament més avantatjosa, es compromet a
aportar, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell
en què hagués rebut el requeriment, la documentació acreditativa de la solvència
econòmica i financera de l’empresa, per un o diversos dels mitjans assenyalats
en l’apartat 4.2 del Plec que regeix la contractació.

•

Que l’empresa que representa disposa de la solvència tècnica necessària per a
licitar a la contractació del servei de manteniment i condicionament dels espais i
equipaments públics del municipi de Palau-saverdera. En el cas que la
proposició que presenta sigui proposada per la Mesa de contractació com a
oferta econòmicament més avantatjosa, es compromet a aportar, dins del termini
de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, la documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera
de l’empresa, per un o diversos dels mitjans assenyalats en l’apartat 4.2 del Plec
que regeix la contractació.

Lloc, data i firma del licitador,
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ANNEX III. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL REQUISIT DE NO
ESTA INCURS EN PROHIBICIONS DE CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ I DE
TROBAR-SE AL CORRENT DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I
AMB LA SEGURETAT SOCIAL

En / Na ........................................................................, amb DNI núm. ...........................,
actuant en nom propi / de l’entitat ....................................................................................., als
efectes previstos a l’apartat 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de les obres dela“Memòria Valorada de la millora de diversos camins
municipals a Ventalló”, formula la següent

DECLARACIÓ RESPONSABLE:

•

Que no està incurs en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració
previstes en la normativa vigent.

•

Que ni l’empresa que representa, ni cap del membres dels òrgans de govern i
administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per
contractar amb les corporacions locals.

•

Que l’empresa que representa es troba al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposada per les disposicions
vigents. En el cas que la proposició que presenta sigui proposada per la Mesa
de contractació com a oferta econòmicament més avantatjosa, es compromet a
aportar, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell
en què hagués rebut el requeriment, la documentació acreditativa del
compliment d’aquestes obligacions.

Lloc, data i firma del licitador,
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ANNEX IV. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

En / Na ........................................................................, amb DNI núm. ...........................,
actuant en nom propi / de l’entitat ....................................................................................., als
efectes previstos a l’apartat 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de les obres dela“Memòria Valorada de la millora de diversos camins
municipals a Ventalló”,
FAIG CONSTAR:
que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, participo en la
licitació i em comprometo a portar a terme l’objecte del contracte per l’import de (en lletres i
números) ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................. euros i (en lletres i números) ................
...........................................................................................................................................euros
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
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