PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, AMB
DIVERSOS CRITERIS DE VALORACIÓ, DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ AMB DOS
MÒDULS PREFABRICATS A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SOL SOLET I
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBRA.
LIC 11/2019 - SOBRE DIGITAL

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La present licitació té per objecte la contractació de l’execució de les obres d’ampliació
amb dos mòduls prefabricats a l’escola bressol municipal Sol Solet, i la redacció del
projecte executiu d’obres.
El contracte inclou la fabricació, transport i muntatge dels béns a subministrar, així com la
fonamentació, obra civil i anivellament del terreny necessaris per a la correcta instal·lació
dels mòduls.
En virtut del que estableixen els articles 18 i 34.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i al tractar-se d’un contracte mixt, seran d’aplicació les
prescripcions del contracte d’obres per ser el de major volum econòmic.
Per a la redacció del projecte es prendrà com a referència la documentació tècnica
redactada per Bèric Arquitectura , SLP i aprovada per l’ajuntament.
De conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, pel 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 (en endavant LCSP) aquest contracte es defineix d’obres i tindrà
caràcter administratiu.
La licitació i l’execució del contracte es regirà, a més de per la normativa legal aplicable i
per aquest Plec de clàusules administratives particulars; pel projecte de connexió; per la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; la Llei 15/2010 de 5 de
juliol; pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007 de 30 d’octubre; 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 en la part
que continuï vigent; Llei 7/85, de 2 d’abril, de règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
la resta de normativa legal aplicable.
El present Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions
tècniques particulars i el projecte executiu d’obres que s'aprovi (amb l’estudi de seguretat
i salut i el plec de condicions tècniques) revestiran caràcter contractual. A aquest efecte,
els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars
hauran d’ésser signats, en prova de conformitat, per l’adjudicatari en el mateix acte de la
formalització del contracte.
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El conjunt de la instal·lació haurà de donar compliment al CTE, així com a la resta de
normativa d'obligat compliment.

Codi de verificació electrònic: 48ba5182-d88b-4907-bbbc-8b227dc348df

Codificació de l’objecte del contracte.45214100-1:
CPA: 45.21.7:

Feines de construcció d’edifici per jardí d’infància
Muntatge de construccions prefabricades

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Les necessitats administratives a satisfer i la idoneïtat de l’objecte del contracte són les
que consten a l'expedient de contractació.
3. FORMA DE CONTRACTACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
La forma d'adjudicació del contracte serà mitjançant el PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT ABREUJAT AMB PLURALITAT DE CRITERIS DE VALORACIÓ, AMB
SOBRE DIGITAL.
Per tant, quan s’utilitzi un criteri per l’adjudicació, aquest ha d’estar relacionat amb els
costos, podent ésser el preu, tal com especifica l'article 146 de la LCSP.
Seran d’aplicació al procediment obert les normes establertes als articles 156 a 159 de la
LCSP.
4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El tipus base de licitació es fixa en la quantitat de cinquanta-sis mil tres-cents divuit euros
amb vuitanta-quatre cèntims, 56.318,84 €, (import que no inclou l’IVA), d’acord amb el
detall següent:
Redacció del projecte d’execució:
Execució de l’obra:

2.479,34 € + IVA
53.839,50 € + IVA

L’import corresponent al 21% d’IVA és d’11.826,96 €.
(El pressupost total de les obres és de 68.145,80 € (IVA inclòs)
El pressupost base de licitació de la contractació en obra es desglossa en els conceptes
següents:
Tipus de cost

Concepte

Import

Pressupost d’execució
material

Base

45.243,28 €

Despeses generals

13%

5.881,62 €

Benefici industrial

6%

2.714,60 €

Pressupost d’execució
per contracte
IVA sobre 53.839,50 €
Total pressupost per
contracte amb IVA inclòs

53.839,50 €
IVA 21 %

11.306,30 €
65.145,80 €

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 i concordants LCSP.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, gravàmens, arbitris, taxes i tributs que
s'originin per motiu del Contracte i l'execució de l'obra; així com les despeses en concepte
de redacció de la modificació del projecte d'execució, control de qualitat i seguretat i salut,
i totes aquelles ecessàries per a l'execució del contracte. L'esmentat import té caràcter de
màxim i els licitadors no el podran superar en cap cas.
5. VALOR ESTIMAT
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de seixanta-set mil vuitanta-sis euros amb setanta-quatre cèntims,
67.086,74 €, IVA exclòs.
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
S’ha tingut en compte el cost d’execució material de l’obra, les despeses generals i el
benefici industrial, la modificació de contracte d’obra del 20% com a màxim i la despesa
de la redacció del projecte.
6. PRESENTACIÓ DE CERTIFICACIONS I FACTURES D’OBRA AL REGISTRE DE
FACTURES I IDENTIFICACIÓ D’ÒRGANS QUE INTERVENEN EN LA CONTRACTACIÓ
Als efectes previstos en la Disposició addicional 32a de la LCSP s’informa del següent:
-

-

L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
Intervenció municipal.
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació
efectuada per decret de l’alcalde de data 16 de juny de 2015, publicat al BOPB de
data 29 de juny de 2015. Això sense perjudici de les avocacions o delegacions
que poguessin efectuar-se amb posterioritat.
El destinatari encarregat de tramitar i supervisar les certificacions d’obra
executada i les corresponents factures és el responsable del contracte designat
en el present plec de clàusules administratives particulars.

El contractista tindrà l’obligació de presentar les certificacions d’obra amb la confirmació
de la direcció facultativa designada a la Unitat d’Urbanisme de l’ajuntament, així com
l’obligació de presentar factura electrònica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
(www.seu.cat/elmasnou), perquè puguin ser trameses a la Unitat responsable del
contracte per a la seva oportuna supervisió i aprovació per l’òrgan municipal competent,
en els termes previstos a l’article 198 de la LCSP. Les factures que es presentin hauran
de dur la identificació dels òrgans anteriorment esmentats.
El pagament dels honoraris de la redacció del projecte s’efectuarà prèvia presentació de
la factura corresponent a l’aprovació definitiva del projecte.
7. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
L’abonament a l’adjudicatari de l’import dels treballs que s’executin, es verificarà amb
càrrec a la partida pressupostària UB 32100 62200 del pressupost municipal de 2019.
La certificació final de les obres s’abonarà a l’adjudicatari d’acord amb els terminis
establerts a l’article 243.1 de la LCSP.
8. DURADA DEL CONTRACTE
L’adjudicatari haurà de complir els següents terminis d’execució per a cadascuna de les
fases del contracte:

El termini per a la redacció del projecte, des
de la signatura del contracte és de

1 MES

En cas d'esmena de deficiències
contractista disposarà d'un termini de:

el

10 DIES

Un cop aprovat el projecte d'execució el
contractista haurà de presentar el pla de
seguretat i salut en un termini de

10 DIES

Un cop aprovat el pla de seguretat i salut el
contractista haurà de garantir la signatura de
l'acta de replanteig en un termini de

10 DIES

L'execució de l'obra no podrà superar el
termini de

2 MESOS

TERMINI TOTAL

4 MESOS

El termini màxim per la redacció del projecte és d’1 MES.
En cas de presentar un projecte que, d'acord amb l'informe dels serveis tècnics
municipals, presenti deficiències esmenables, aquestes s'hauran d'esmenar en un termini
no superior a 10 DIES.
Un cop s'hagi assolit l'aprovació definitiva del projecte d'execució, el contractista
disposarà d'un termini de 10 DIES per presentar el pla de seguretat, aprovat el qual,
disposarà d'un termini màxim de 10 DIES perquè es procedeixi a la signatura de l'acta de
replanteig. La data de l'acta de replanteig suposarà l'inici de l'obra a tots els efectes.
El termini màxim d’execució de l’obra és de 2 MESOS a comptar des del dia en que es
signi l’acta de replanteig.
Per tant, atenent als termini parcials indicats anteriorment, s'estableix un termini total de 4
MESOS.
Aquest termini començarà a comptar des del dia de la signatura del contracte.
Es concedirà pròrroga d’aquest termini si apareixen incidències en l’execució de l’obra no
imputables al contractista i prèviament informades favorablement pels tècnics municipals.
Tot allò relatiu a exigències de drets i compliment d’obligacions, incidències i
modificacions contractuals, extinció i liquidació del contracte, es regirà pel que disposa la
normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
9. PERFIL DEL CONTRACTANT
L’anunci de licitació de les obres es publicarà en el perfil del contractant que s’ha creat a
la pàgina web de l’Ajuntament www.elmasnou.cat. També s’hi publicarà tota la
documentació necessària per a la presentació de l’oferta, així com l’adjudicació i tota la
documentació i les actes que afectin el contracte i que, d’acord amb la llei, exigeixin
publicitat.
10. CAPACITAT PER CONTRACTAR
Podran prendre part en la licitació totes aquelles persones naturals o jurídiques amb
condició d’empresa, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que
reuneixin la resta de condicions previstes a l’article 65 i següents de la LCSP, i que no es

trobin en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats en els
articles 71, 72 i 73 de la mateixa llei.
També podran presentar propostes les unions temporals d’empreses de conformitat amb
l’article 69 de la LCSP.
11. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
1) Solvència econòmica
La solvència econòmica i financera haurà d’acreditar-se per qualsevol dels mitjans que tot
seguit s’indiquen:
a) Volum anual de negocis realitzat per l’empresa en el curs dels tres últims exercicis
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de les activitats de
l’empresari, que haurà de ser, com a mínim, major o igual a una vegada i mitja el
valor estimat del contracte, essent el següent import: 100.630,11 euros.
Acreditació: El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà per mitjà
de declaració responsable de l'empresari indicant el volum de negocis global de
l'empresa junt amb els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les dipositades
en el registre oficial en el que hagués d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els
llibres d’inventari i comptes anuals legalitzades pel Registre Mercantil.
b) Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o
superior a 100.000,00 euros.
2) Solvència professional o tècnica:
La solvència professional o tècnica haurà d’acreditar-se pels mitjans que tot seguit
s’indiquen:
-

Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per
certificacions de bona execució, emeses per l’administració o ens promotor.
Per a cadascuna de les obres realitzades que es relacionin per tal d’acreditar la
seva solvència tècnica, caldrà que els licitadors adjuntin una breu descripció de la
mateixa i el seu PEM.
Les empreses hauran d’acreditar, mitjançant certificats de bona execució, haver
executat durant aquest període un mínim de dues obres de característiques
similars en naturalesa i preu.

-

Declaració de la maquinària, material i equip tècnic concret que l’empresari es
compromet a adscriure a l’execució de l’obra.

-

En els contractes de valor estimat inferior a 500.000 €, quan el contractista sigui
una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys, la seva solvència s’acreditarà pels mitjans següents:
Declaració del personal tècnic que s’adscriurà a l’obra.
Títols acadèmics i professionals de l’empresari i, en particular, del
responsable o responsables de les obres, així com dels tècnics
encarregats directament de la mateixa.
Declaració de la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà
per a l’execució de les obres.

-

Alternativament les empreses podran acreditar la seva solvència amb el justificant
de disposar de la corresponent classificació empresarial en el grup, subgrup i
categoria següent:
GRUP: C
SUBGRUP: 3
CATEGORIA: A

12. GARANTIES PROVISIONAL I DEFINITIVA
D’acord amb el que estableix l’article 106.1 i 159.6.f) de la LCSP els licitadors estan
exempts de constituir les garanties provisional i definitiva.
13. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent: www.elmasnou.cat, perfil del
contractant i hauran d’accedir a l’apartat eLicita (presentar oferta via sobre digital).
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els termes següents:
SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindrà la declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per a contractar amb l’Administració en la qual es farà constar el títol de l’obra i
el nom del licitador i la proposició econòmica, així com les propostes avaluables
mitjançant criteris automàtics, d’acord amb els models que consten com a annex 1
d’aquest Plec de clàusules administratives particulars.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan
els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 16a del present Plec.
14. OBERTURA DE PROPOSICIONS
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de contractació procedirà a
l’obertura dels sobres digitals, en acte privat, i a la comprovació de la declaració
responsable i a la valoració de l’oferta econòmica i millora d’acord amb els criteris fixats a
la clàusula 17a d’aquest plec.
Si la Mesa de contractació observa defectes formals en la documentació podrà concedir,
si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies hàbils, perquè el licitador els
esmeni, mitjançant comunicació per mitjans electrònics o fax.
Si la documentació conté defectes substancials podrà ser rebutjada la proposició.
Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa;
excedís del pressupost base de licitació; variés substancialment el model establert o
comportés error manifest en l’import de la proposició; o existís reconeixement per part del

licitador de l’existència d’un error o inconsistència que la faci inviable serà rebutjada per la
mesa en resolució motivada.
En tot cas, caldrà atendre als criteris de valoració i la seva ponderació que s'esmenten en
aquest plec.
15. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de Contractació, la constitució i funció de la qual és definida per l'article 326, i
per l’apartat 7 de la disposició addicional segona de la LCSP, estarà constituïda de la
manera següent:
President:
Vocals:

Secretària:

El regidor delegat d’Urbanisme i Obres, que podrà ser
substituït per qualsevol altre regidor/a, a proposta seva.
L’interventor de l’Ajuntament o funcionari/a que la ubstitueixi.
El secretari de l’Ajuntament o funcionari/a que el substitueixi.
L’arquitecta municipal o funcionari/a que el substitueixi
La cap d’Urbanisme, Activitats i Obres i Projectes o
funcionari/a que la substitueixi.
Funcionari o funcionària de l’Àrea de Territori.

16. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
S’eximirà al licitador proposat com a adjudicatari l’acreditació de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, de conformitat amb l’article 159.6.b) de la LCSP.
17. CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Els criteris avaluables de forma automàtica, mitjançant l’aplicació d’una fórmula, que
s’utilitzaran per a l'adjudicació del contracte per ordre decreixent d’importància, seran els
següents:


Oferta econòmica, amb una puntuació màxima de 80 punts.
El procediment a seguir per establir la puntuació pel que fa referència a aquest
apartat serà el següent:
1. Es calcularà el percentatge de la baixa de cada oferta respecte al preu de
licitació.
2. Per a les baixes susceptibles de ser considerades anormals o
desproporcionades s’aplicarà el que s’estableix a la clàusula 18a del present
plec.
3. A les proposicions econòmiques corresponents als licitadors acceptats,
s’aplicarà la següent fórmula:

On:
Pi
és la puntuació obtinguda per la proposició (i)
Bmax és el percentatge de baixa de l’oferta més econòmica
Bi
és el percentatge de baixa ofert per la proposició (i)


Proposta de caràcter mediambiental i social en l’execució dels treballs........20
punts

Realització de la certificació energètica de tot l’edifici. La certificació ha d’estar
degudament tramitada per l’ICAEN. S’han ha de fer entrega dels arxius del
programa fet servi per la certificació (Eina unificada LDER-CALENER (HULC),
CE3, CE3X, CERMA, CYPETHERM HE Plus, SG SAVE,CE3X ).
Resultarà adjudicatària l'oferta que hagi obtingut més punts en aplicació dels criteris
exposats, sempre i quan no hagi estat considerada anormalment baixa o
desproporcionada.
La proposta de caràcter mediambiental i social no podrà ser objecte de modificació i
s’incorporarà al contracte un cop aquest hagi estat adjudicat per l’òrgan de contractació, i
l’adjudicatari tindrà l’obligació d’executar-la sense cap cost per l’ajuntament, essent això,
condició essencial i el seu incompliment podrà ser causa de resolució.
En tot cas, l’Ajuntament del Masnou es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa
l’article 150.3 LCSP.
18. OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o desproporcionada
seran els següents:
Es determina la baixa teòrica de cada licitador, que resulta del sumatori de la baixa
econòmica més l’import econòmic de les millores que ofereixi segons la valoració de les
mateixes que determina el present plec. La baixa teòrica és la que s’utilitza en la
formulació següent:
Es calcula la baixa mitjana del percentatge de baixes:

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
σ:
Entre les n ofertes s’escolliran aquelles n’ ofertes que, a més, compleixin la condició:
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència
(BR).
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes) és presumptament anormal o
desproporcionada quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació
(Bi) sigui superior als següents valors:
- Si n’ és igual o superior a 5:
Caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el límit de la presumpció
de valors desproporcionats o anormals:

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi > BR
+5

- Si n’ és inferior a 5:
Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi> BM
+5
Per a les proposicions econòmiques susceptibles de ser considerades anormals o
desproporcionades, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui
la valoració de l’oferta i en precisi les condicions excepcionalment favorables de què
disposa per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte
de les condicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents
en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació.
En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament del servei corresponent.
En aquest supòsit d'ofertes que es considerin anormalment baixes, se seguirà el
procediment establert en l’article 149 del LCSP 9/2017, a fi de garantir que el contracte
pugui ser executat en els termes fixats per l'Administració.
19. CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS.
Els criteris de desempat en cas d'igualtat de puntuació entre dues o més ofertes després
de l'aplicació dels criteris d'adjudicació són els que es detallen a l'article 147.2 de la
LCSP.
20. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I FORMALITZACIÓ
Un cop determinada per la mesa de contractació la proposició més avantatjosa, l’òrgan de
contractació adjudicarà el contracte i es notificarà a tots els licitadors.
La documentació referida a les ofertes i valoracions estaran accessibles en el perfil del
contractant sense cap restricció, des de la notificació de l’adjudicació.
Quan no procedeixi l’adjudicació del contracte a favor del licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor del
següent candidat en puntuació.
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part del
proposat contractista, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.
21. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
La responsable del contracte serà l’arquitecta municipal.
Correspon al responsable del contracte garantir, durant tot el període de durada de les
obres, que la part adjudicatària porti a terme l’execució del mateix d’acord amb el projecte
d’obres i les condicions establertes en el contracte, i informar oportunament a l’òrgan de
contractació sobre qualsevol incidència o deficiència detectada.
Les facultats del responsable de contracte s’entenen sens perjudici de les que li
corresponen a les persones encarregades de la direcció facultativa de l’obra, d’acord amb
tot allò que s’estableix a la Llei d’Ordenació de l’Edificació i al Capítol I del Títol II del
Llibre segon de la LCSP.
L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució
del contracte, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes al present plec.

22. PROJECTE
Aquesta fase del contracte consisteix en la redacció del projecte d’execució, el qual
s’haurà d’adaptar a la documentació tècnica i haurà de justificar tota la normativa d’obligat
compliment.
El projecte d’execució haurà de seguir formal i materialment els requeriments establerts
pel CTE.
El projecte haurà d’incloure el plec de prescripcions tècniques i el programa de control de
qualitat que serviran per a totes les fases d’execució, l’estudi de gestió de residus, l'estudi
de seguretat i salut i el llibre de manteniment.
Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels
serveis tècnics de l’Ajuntament tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i
documents que l’adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament
en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs
als tècnics designats per l’Ajuntament.
L’adjudicatari serà és el responsable de les solucions projectades, de les definicions, de
les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions tècniques, dels amidaments, del
pressupost, de la documentació gràfica i de la resta de documentació del projecte.
Tots els estudis i documents elaborats en aquest encàrrec seran propietat d’aquest
Ajuntament, el qual podrà reproduir-los i divulgar-los totalment o parcial, i fer-ne l’ús que
consideri més convenient.
L’adjudicatari farà constar en el procediment de contractació la designació dels tècnics
encarregats de la realització de cadascuna de les fases en què es divideix l’objecte del
contracte.
Contingut mínim del projecte executiu:
El projecte d’execució haurà de documentar-se d’acord amb la següent legislació:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’edificació.
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació.
El projecte d'execució contindrà com a mínim:
a) Memòria descriptiva que recollirà els antecedents i situació prèvia de la mateixa i
que contindrà, com a mínim, les dades urbanístiques, la descripció del solar, la
descripció i justificació de la solució adoptada , l’avaluació dels impactes
ambientals, i la justificació de la normativa d'obligat compliment.
b) Memòria constructiva referida als requeriments tècnics de tots els sistemes
constructius, estructura i instal·lacions, i amb la justificació de la normativa
d'obligat compliment en cada cas.
c) Plec de prescripcions tècniques particulars
d) Documentació gràfica: plànols situació, emplaçament, ordenació del conjunt;
plantes de distribució acotades, de mobiliari, marcatge i revestiments, planta
coberta; alçats i seccions, fusteria i detalls constructius.
Tots els plànols a les escales que convingui per definir millor el projecte.

e) Estat d'amidaments, quadre de preus i justificació de preus: totes les partides
estaran degudament desglossades. En general no es permetran partides alçades
si no estan degudament justificades.
f) Pressupost
g) Resum del pressupost i pressupost de contracta
h) Llibre de Manteniment
i) Annexes, tots aquells que requereixi la justificació de la normativa d'obligat
compliment.
23. APROVACIÓ DEL PROJECTE
L’adjudicatari presentarà en el termini establert el projecte d'execució. Els treballs seran
objecte d’informe per part dels serveis tècnics municipals, els quals requeriran, si s’escau,
els informes interns o externs que considerin oportuns.
Si es detectessin deficiències esmenables en la documentació lliurada, com ara
insuficiències tècniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes legals o
reglamentaris que li siguin imputables, es farà constar en l’informe tècnic i s’atorgarà a
l’adjudicatari el termini per esmenar-les, d’acord amb la legislació vigent, en el termini
màxim de deu dies, i no es podrà iniciar l'execució d'obra fins que es procedeixi a una
nova supervisió, aprovació i replanteig del projecte.
24. ESMENA D’ERRORS I RESPONSABILITATS EN L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE.
L’òrgan de contractació exigirà al contractista que esmeni els defectes, les insuficiències
tècniques, els errors materials, les omissions i les infraccions de preceptes legals o
reglamentaris que li siguin imputables atorgant-li un termini que no podrà ser superior a 1
mes. Si transcorregut el termini atorgat les deficiències no haguessin estat corregides
l’ajuntament podrà aplicar les mesures previstes a l’article 314 de la LCSP.
L'adjudicatari estarà obligat a assumir el cost econòmic de la redacció de la modificació
del projecte d'execució i de l'estudi de seguretat i salut, així com de tots els estudis
complementaris i/o annexes que s'escaiguin.
Haurà d'entregar l'obra a l'Ajuntament del Masnou totalment acabada i en funcionament,
d'acord amb el projecte modificat, dins del termini previst.
També haurà d'assumir el cost econòmic que es derivi de possibles errors i/o omissions
del projecte modificat, ja sigui en les solucions adoptades i/o en l'estat d'amidaments, per
una correcta execució de l'obra.
D’acord amb allò establert a l’article 315 de la LCSP i dins els límits previstos a
l’esmentada norma legal, seran responsabilitat del contractista els danys i prejudicis que
durant l’execució o l’explotació de les obres es causin tant a l’ajuntament com a tercers
per defectes o insuficiències tècniques del projecte, o pels errors materials, omissions i
infraccions de preceptes legals o reglamentaris que li siguin imputables, excepte que els
defectes fossin conseqüència directa i immediata d’una actuació o ordre de l’ajuntament.
25. PENALITZACIONS DEL CONTRACTE
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva
realització. Aquesta obligació és condició essencial del contracte i el seu incompliment
podrà ser causa de resolució.
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, indistintament, en la forma
i en les condicions establertes a l'article 193 de la LCSP, per la resolució del contracte
amb pèrdua de la fiança o per la imposició de les penalitzacions diàries establertes

d’acord amb l'article 193.3 de la mateixa Llei, en la proporció de 0,60 euros per cada
1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
L’Ajuntament notificarà, per escrit, a l’adjudicatari l’endarreriment en què ha incorregut,
així com el muntant de la penalització en el moment de finalitzar l’obra. Si s’escau, seran
deduïdes de l’última certificació i/o de la fiança corresponent, i es produirà
automàticament la compensació amb la retenció practicada.
L'import de la penalització no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l'Administració, originats per la demora del contractista. Si el retard fos produït
per motius no imputables al contractista s'aplicarà el que disposa l'article 97 del
Reglament general de contractació.
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació
prèvia per part de l'Administració.
26. EXECUCIÓ DE LES OBRES
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el
plec de clàusules administratives particulars, en el plec de prescripcions tècniques i al
projecte tècnic executiu que servirà de base al contracte i d’acord amb les instruccions
que en interpretació tècnica d’aquests documents donin al contractista el director
facultatiu de les obres i si escau, la persona responsable del contracte, en els àmbits de
la seva competència respectiva, així com també amb les condicions dels informes
emesos pels organismes competents.
27. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
El compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals.
La vigència d’una pòlissa de responsabilitat civil.
El compliment del contracte dins el termini total fixat per a la seva realització.
La presentació del projecte executiu modificat.
La proposta de caràcter mediambiental i social proposada pel licitador que
s’incorporarà al contracte un cop aquest hagi estat adjudicat per l’òrgan de
contractació.
El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta clàusula
tindrà el caràcter d’obligació contractual essencial. L’incompliment de les obligacions
essencials poden ser causa de resolució del contracte d’acord amb l’art. 211 de la LCSP.
28. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA
Per la redacció del projecte d'execució, l'adjudicatari haurà d'adscriure un tècnic amb la
titulació d'arquitecte i durant el termini d'execució de l'obra haurà d'adscriure un tècnic
amb la titulació d'arquitecte tècnic o titulació equivalent per desenvolupar les tasques de
cap d'obra.
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de Seguretat Social, i de seguretat i salut en el treball.
El contractista tindrà l’obligació de complir el que disposa el Reial decret 1627/1997, de
24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les
obres de construcció.
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del

contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats fossin conseqüència immediata i directa
donada per l’Administració, aquesta serà responsable dins els límits assenyalats en les
lleis. En tot cas, serà d’aplicació el que determina l’article 196 de la LCSP.
La contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
També haurà de col·locar cartells anunciadors de les obres d’acord amb els models que li
facilitarà l’Ajuntament. El cost d’aquest cartells, així com la seva instal·lació, manteniment
i retirada seran al seu càrrec.
Durant l’execució dels treballs, tots els cartells indicatius de les obres, senyalitzacions
fixes i provisionals que es col·loquin seran amb el text en català.
Durant l’execució de les obres i fins que se compleixi el termini de garantia el contractista
és responsable dels defectes que en la construcció puguin advertir-ne, d’acord amb el
que estableix l’article 238 de la LCSP.
29. RISC I VENTURA
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, sense perjudici del
que s’estableix a l’article 239 de la LCSP.
30. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
-D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, s’informa que les dades de caràcter
personal subministrades pel licitador durant el procediment de contractació o aportades
pel contractista durant l’execució del contracte seran objecte de tractament exclusivament
per a la gestió del present expedient de contractació amb la base legal de l’exercici de
poders públics conferits a aquest Ajuntament. Les dades es conservaran durant el temps
necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en
cada moment, i només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei.
Se l’informa de que pot exercir els seus drets d’àccés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat, oposició, a retirar el consentiment atorgat, i a no ser objecte de decisions
individualitzades automatitzades, enviant la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de
Dades (dpd@elmasnou.cat) o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica
https://www.seu-e.cat/web/elmasnou.
Si ho estimeu oportú, podeu obtenir més informació sobre els vostres drets mitjançant
accés al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) o a presentar una
reclamació davant d’aquest organisme a través del web:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.
- D’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-cinquena de la LCSP, l’entitat
adjudicatària del contracte s’obliga a la confidencialitat de les dades a les quals tingui
accés amb ocasió del contracte. En particular, l’adjudicatari s’obliga al compliment de tot
allò que estableixi la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal en relació amb les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència
d’aquest contracte.
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de la prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, que corresponen a l’Ajuntament
del Masnou responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà
ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte
àmbit de l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui
o pugui tenir l’entitat que presta el servei objecte d’aquest contracte.

31. PLA DE SEGURETAT I SALUT
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en
aplicació del que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals
aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de
l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior,
si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri
oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es
refereix el present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre,
així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la
direcció facultativa.
En el termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació, el contractista
haurà de presentar tres exemplars de l’ Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, el qual haurà de ser informat i aprovat pel tècnic competent
en matèria de seguretat i salut i conformat pels serveis tècnics municipals, i elevat a l’òrgan
de contractació competent per a la seva aprovació.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia dels
serveis tècnics municipals, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de cinc
dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.
32. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
Una vegada aprovat el Pla de seguretat i salut en el Treball, en el termini màxim de deu
dies hàbils a partir de la notificació de l’aprovació definitiva del projecte executiu,
s’efectuarà la comprovació del replanteig de les obres, en presència del contractista o
d’una persona representant, en la forma i amb els efectes que preveuen els articles 237
de la LCSP i 139 i 140 del RGLCAP.
33. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Ni la direcció de l'obra ni el contractista no podran introduir o executar modificacions a les
obres compreses en el contracte sense l'aprovació explícita de l’òrgan de contractació.
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i 242 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable.
Les modificacions del contracte es duran a terme en el casos i en la forma previstos en
aquest plec.
D’acord amb el que preveu l’article 204 de la LCSP, es procedirà a la modificació del
present contracte en el supòsits següents:
Quan les necessitats reals de l’execució de les obres previstes en l’objecte del contracte
siguin superiors a les estimades inicialment per l’Ajuntament, prèvia justificació tècnica
que restarà incorporada a l’expedient.

El percentatge que, com a màxim, poden suposar aquestes modificacions és d’un 20%
del preu del contracte inicial. En cas de modificacions successives el seu conjunt no
podrà superar aquest límit.
Aquestes modificacions no podran alterar les condicions essencials de la licitació i
adjudicació.
El procediment a seguir en cas de modificacions previstes serà el següent:
-

Informe del responsable del contracte motivant la necessitat de la modificació amb
indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu global.
Audiència al contractista per termini de tres dies hàbils.
Incorporar document acreditatiu de l’existència de crèdit.
Informe de secretaria i intervenció.
Aprovació per l’òrgan de contractació i, en el seu cas, aprovació de la despesa.
Formalització de la modificació aprovada.

Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest plec, només pot operar
quan es justifiqui la concurrència d’algun dels supòsits que, amb caràcter taxat, es
preveuen a l’article 205.2 de la LCSP. Aquestes modificacions s’han de limitar a introduir
les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci
necessària.
34. REVISIÓ DE PREUS
En virtut del que estableix l’article 103 del la LCSP, aquest contracte no preveu la revisió
de preus.
35. CESSIÓ DEL CONTRACTE
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament del Masnou, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 214 de la LCSP.
36. SUBCONTRACTACIÓ
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al
60% de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament
del Masnou del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a
l’article 215 de la LCSP així com les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
El pagament als subcontractistes s’ajustarà al que disposen els articles 216 i 217 del
LCSP.
Els subcontractistes només queden obligats davant el contractista principal.
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions
realitzades en l’obra.
Anotada la subcontractació en el Llibre, el Cap d’obra haurà de comunicar-la al
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

37. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte, a més de les assenyalades a l’article 245 de la
LCSP, les que venen determinades en l’article 211 de la mateixa Llei.
La resolució del contracte l’adoptarà l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista, si escau, mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament
establerta per l’article 109 del RGLCAP.
Pel que fa als efectes de la resolució del contracte s’aplicarà el que estableix l’article 246
de la LCSP.
38. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ
L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. L’òrgan de contractació podrà
modificar, per raons d’interès públic, els contractes, acordar-ne la resolució i determinar
els efectes d’aquesta resolució, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes
assenyalats a la LCSP, així com la resta de normativa legal aplicable. Els acords que dicti
l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació
i resolució seran immediatament executius.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que puguin plantejar-se entre les parts, qüestions litigioses relatives a la
prestació, adjudicació, efectes, complimenti i extinció del contracte, durant la vigència del
contracte.
La part adjudicatària renuncia a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del seu propi fur i
domicili, i se sotmet formalment a la competència i jurisdicció des jutjats i tribunals de
Barcelona.
39. GESTIÓ DE RESIDUS
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions
que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució
de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau,
els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
40. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
La recepció de les obres es durà a terme conforme preveu l’article 243 de la LCSP. Pel
que fa a la liquidació de les obres, es regularà conforme al que disposa l'article 169 del
RGLCAP.
El contractista, una vegada acabada l'obra i abans de la seva recepció, haurà de dur a
terme els repassos que siguin indicats per l'Administració en el termini que es fixi, que en
cap cas serà superior a trenta dies. En el cas que el contractista no efectuï els repassos
en el termini fixat, l'Administració procedirà a encarregar-los pel seu compte i deduirà el
seu import de la darrera certificació d'obra.
L’Ajuntament del Masnou es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de
l’objecte del contracte, a la seva recepció, d’acord amb el projecte aprovat.

41. TERMINI DE GARANTIA I CONSERVACIÓ DE L’OBRA
El termini de garantia serà d'un any a comptar del dia següent al de l’acta de recepció
d’acord amb l’article 243.3 de la LCSP.
Durant el termini de garantia esmentat el contractista serà responsable de la conservació
de les obres i de les instal·lacions, d’acord amb el que estableix la documentació
contractual i les instruccions que li donin els serveis tècnics municipals i direcció
facultativa de l’obra, d’acord amb la clàusula 86 del plec de clàusules generals aplicables
als contractes d’obres i instal·lacions aprovat per l’Ajuntament, art. 167 del RGLCAP i art.
238.3 de la LCSP.
42. 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 causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha
de respondre dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a
comptar de la recepció.

El Masnou,
[Firma01-01]

Cap d'Urbanisme, Activitats i Obres i Projectes
SUBIRATS ALCALDE, M.NEUS
09/07/2019

ANNEX 1
"Documentació administrativa acreditativa del compliment dels requisits previs per
a participar en la licitació convocada, proposició econòmica i propostes avaluables
de forma automàtica, mitjançant l’aplicació d’una fórmula, pel procediment obert
simplificat abreujat, de la contractació de l’execució de les obres d’ampliació amb
dos mòduls prefabricats a l’escola bressol municipal Sol Solet, i la redacció del
projecte executiu d’obres”. LIC 11/2019.
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració:
Les empreses licitadores han d’aportar una declaració responsable en la qual indiquin
que compleixen els requisits de capacitat i de solvència de conformitat amb les previsions
d’aquest plec, que no es troben en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar
previstes en l’article 71 de la LCSP i que es troben al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb el model següent:
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del
contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
1. Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa
Microempresa
Petita
empresa
Mitjana
empresa
Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 2 milions
d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 10
milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual no superior als 43 milions d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general
anual superior als 43 milions d’euros.

2. Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment
i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes
als articles 65 a 97 de la LCSP.
3. Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
4. Que l’empresa que represento no té deutes de naturalesa tributària amb aquest
Ajuntament.

5. Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula
11a del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals / materials descrits a la dita clàusula.
6. Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat
cap variació, d’acord amb l’article 159.4.a), i en virtut de la Disposició transitòria
tercera de la LCSP.
7. Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit
de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en l’execució del contracte.
8. Que té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
9. Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexuals.
10. Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
11. Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
12. Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats
i Tribunals espanyols.
13. Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

14. Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

15. Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
 SÍ
 NO
16. Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.

17.

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:

 Està subjecte a l’IAE, a l’epigraf.......
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.
18. Que les dades de contacte i l’adreça de correu electrònic on realitzar les
comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors
tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, execució i extinció normal o anormal
del contracte és:
Correu electrònic:
Telèfon:
Fax:
19.

Que el licitador té intenció de concórrer en unió temporal:
 SÍ

 NO

En cas afirmatiu haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb
indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís que es constituiran formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicataris.
El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses que integren la unió.
20.

Que l’empresa que represento  SÍ

 NO pertany a grup empresarial.

En cas afirmatiu declaro que l’empresa que represento pertany al grup empresarial
denominat ........................................ i que el composen les societats que a
continuació es relacionen (aportar relació en la qual es faci constar denominació,
domicili social i CIF de les societats que composen el grup).
21. Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 15 del PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
(Data i signatura).

Model de la proposició econòmica i propostes avaluables de forma automàtica
mitjançant l’aplicació d’una fórmula que ofereix l’empresa:
Assabentat/da de les condicions exigides per optar a la dita contractació, es compromet a
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al
projecte de les obres, que accepta íntegrament, per la quantitat de ……….………………..
euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
Així mateix s’ofereix la proposta mediambiental i social en l’execució dels treballs:
Realització de la certificació energètica de tot l’edifici. La certificació ha d’estar
degudament tramitada per l’ICAEN. S’han ha de fer entrega dels arxius del programa fet
servi per la certificació (Eina unificada LDER-CALENER (HULC), CE3, CE3X, CERMA,
CYPETHERM HE Plus, SG SAVE,CE3X ).
 SÍ

(Data i signatura).

 NO

