AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ

Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES
CONSISTENTS EN EL COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE CASTELLOLÍ
INFORMACIÓ ESPECIFICA DEL CONTRACTE
CÀPITOL I RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE
1.1Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és l’execució de les obres de cobriment de la pista
poliesportiva de Castellolí d’acord amb el projecte d’obres redactat.
1.2 Divisió en lots
No correspon, en tant en quan es tracta d’una obra que s’ha de realitzar de forma
unitària.
1.3 Codi del CPV ( Vocabulari Comú dels Contractes Públics )- Reglamento CE
213/2008, de 28 de novembre de 2007El codi de la CPV corresponent a aquest contracte són els següents :
45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas

1.4 Necessitats administratives a satisfer
De conformitat amb el que disposa l’art. 22 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic les necessitats administratives a satisfer han estat determinades en la
memòria del Projecte d’obra ordinària titulat “Projecte de Cobriment de la pista
poliesportiva” redactat per l’enginyer industrial col·legiat 1062.
1.5 Procediment d’adjudicació del contracte i tipus de licitació
El procediment per a l’adjudicació del present contracte, tenint en compte el pressupost
de licitació i el que disposen els arts. 159.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel quel s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
article 7 del Decret llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
és el procediment urgent, obert, simplificat amb mesures de gestió eficient en la
tramitació, mitjançant l’aplicació d’un criteri de valoració.
La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i en el BOPB.
1.6 Àmbit territorial
Els treballs objecte del present contracte es realitzaran dins l’àmbit d’actuació definit en
el projecte d’obra ordinària municipal “Projecte de Cobriment de la pista poliesportiva”.
1.7 Termini d’execució de les obres
El termini d’execució de les obres és de màxim 13 setmanes a partir de la formalització
del contracte i un cop aixecada l’acta de comprovació del replanteig. L’obra haurà d’estar
finalitzada com a màxim el dia 6 de maig de 2018.
Aquest termini començarà a comptar, un cop s’hagi signat l’acta de comprovació de
replanteig, si bé serà condició indispensable per a l’inici de l’execució de les obres la
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notificació per part de la Corporació municipal de la resolució de l’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut en el treball, lliurat per l’adjudicatari dins dels 7 dies següents a la
formalització del contracte.
L’acte de comprovació del replanteig haurà de tenir lloc en el dia i hora que es
determini en la notificació de l’acord d’adjudicació del contracte a l’empresa
corresponent, si bé i amb la finalitat de donar celeritat a l’execució de les obres i als
únics efectes de procedir a la comprovació del replanteig es cursarà la notificació via fax
a l’adjudicatari i sens perjudici de procedir a la notificació formal en els termes que
determina la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú.
1.8 Pròrroga
Aquest contracte, tenint en compte les prestacions objecte del mateix i el que disposa
l’art. 23.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, NO està subjecte a
pròrrogues.
1.9 Modificació del contracte
Modificacions legals:
El present contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic en els casos i en la
forma prevista en el títol V del llibre I del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, i d’acord amb el procediment regulat en l’article 211 del mateix text legal
També podrà ser modificat per les causes legals previstes a l’article 9.1 del Decret-llei
3/2016.
1.10 Inici de la prestació
Els treballs objecte del
l’acta de comprovació
clàusula 1.7 de la part
de seguretat i salut pel
contractació.

present contracte començaran al dia següent de la signatura de
del replanteig que es realitzarà en els termes que disposa la
especifica del present plec, un cop informat favorablement el pla
coordinador de seguretat i salut i aprovat el mateix per l’òrgan de

1.11 Admissió de solucions alternatives o variants
Aquesta licitació no admetrà la presentació de solucions alternatives o variants a les
previstes en els documents que la integren.
1.12 Termini de garantia
De conformitat amb l’art. 235.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
el termini de garantia de les obres, manteniments i reparacions que es realitzin per part
de l’empresa adjudicatària del contracte, s’estableix en un període mínim de DOS ANYS
a comptar des de la data de la signatura de l’acta de conformitat de recepció de les
obres.
1.13 Publicitat de la licitació
Tenint en compte el procediment objecte d’aplicació per a l’adjudicació del present
contracte restarà subjecte a publicació la licitació al perfil del contractant i al Butlletí
oficial de la Província de Barcelona.
1.14 Contracte subjecte a regulació harmonitzada
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El present contracte NO es troba subjecte a regulació harmonitzada de conformitat amb
el que disposa l’art.14 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
1.15 Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació
El present contracte NO es susceptible de recurs especial en matèria de contractació de
conformitat amb el que disposa l’art.40.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
1.16 Règim Jurídic específic del present contracte
El present contracte a més de la normativa que bé determinada a la part general del
present plec resta subjecte a :
-

Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
Reglament de Serveis de Prevenció ( R.D.31/97, de 17 de gener de 1997 )
Reglament de Seguretat del Treball a la Industria de la Construcció i Obres
públiques ( Ordre Ministerial de 1 d’abril de 1964 )
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, regulador de les disposicions mínimes
de Seguretat i Salut a les obres de construcció.

CAPITOL II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
2.1 Valor estimat del contracte
El valor estimat del present contracte exclòs l’impost sobre el valor afegit de conformitat
amb el que disposa l’art. 88 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es:
253.674,55 € més IVA
2.2 Pressupost de licitació
El pressupost de licitació del contracte s’estableix en la quantitat de DOS CENTS
CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS (253.674,55€) sobre l’esmentat import s’aplicarà l’Impost Sobre el Valor Afegit
que estigui vigent en cada moment.
L’IVA corresponent al pressupost de licitació és de CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS
SETANTA-Ú EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (53.271,66 €).
L’import de la despesa té caràcter de màxim i la presentació de les ofertes pels licitadors
no podran superar els preus unitaris màxims establerts en el projecte d’obres.
Les ofertes presentades pels licitadors que superin els imports màxims establerts seran
automàticament desestimades.
2.3 Despesa plurianual
No
2.4 Sistema de determinació del preu
La determinació del preu de contracte s’ha realitzat en base als preus unitaris del
desglossat del Projecte de cobriment de la pista poliesportiva realitzat amb els costos de
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mà d’obra, maquinària i materials de mercat, incloent les despeses directes, auxiliars i
indirectes d’obra.
2.5 Crèdit pressupostari
Per atendre les obligacions econòmiques que es deriven del compliment del present
contracte es fa constar expressament que es tramita l’aprovació del pressupost exercici
2018 que inclou l’aplicació pressupostària següent :342 609.00
La contractació de l’obra quedarà supeditada a l’aprovació definitiva del pressupost per a
l’exercici 2018
2.6 Satisfacció del preu (certificacions)
El pagament del preu del contracte és realitzarà d’acord amb l’establert a la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, és a dir, dins dels trenta dies naturals següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra, degudament signades pel Director Facultatiu de
l’obra i un cop aprovat per l’òrgan competent el reconeixement i pagament de l’obligació
contreta.
Si bé serà condició indispensable per a l’abonament del preu de l’obra certificada i
aprovada per l’òrgan competent, l’expedició i presentació en el Registre General de la
Corporació per part de l’empresa adjudicatària de la corresponent factura.
Pel que fa al procediment per a l’expedició de les certificacions mensuals d’obra, la
Direcció facultativa designada a l’efecte per l’Ajuntament realitzarà mensualment la
medició de les unitats d’obra executades durant el termini anterior, redactant la
corresponent relació valorada de les obres executades.
De l’esmentada relació es donarà trasllat a l’empresa contractista, deixant constància de
la recepció de l’esmentada relació per escrit, concedint al mateix un termini de deu dies
hàbils per formular les corresponents al·legacions que haurà de presentar en el Registre
General de la Corporació municipal, transcorregut l’esmentat termini sense presentar
al·legacions es considerarà conforme el contractista amb la relació valorada.
La direcció facultativa sobre la base de la relació valorada expedirà la corresponent
certificació en el termini màxim de deu dies.
Certificació final d’obra.- Una vegada recepcionades les obres per part de la Corporació
municipal es procedirà a la medició general amb l’assistència obligatòria del contractista,
medició que s’haurà de realitzar en el termini màxim de deu dies des de la recepció de
les obres, amb aquesta finalitat en l’acta de recepció de les obres fixarà la Direcció
facultativa la data en la que es procedirà a la medició general.
Del resultat de la medició general s’estendrà la corresponent acta per triplicat i el
contractista disposarà d’un termini de cinc dies hàbils per presentar al·legacions per
escrit dirigit a l’òrgan de contractació, escrit que s’haurà de presentar en el Registre
General de la Corporació municipal.
Si el contractista no compareix el dia fixat per a la medició general, se li donarà trasllat
de l’acta, disposant d’un termini de cinc dies hàbils per formular en el seu cas les
corresponent al·legacions.
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De conformitat amb la medició general, el Director Facultatiu de l’obra redactarà la
corresponent relació valorada en el termini d’un mes des de la recepció de l’obra, i en el
termini màxim de deu dies següents a l’expiració del mes estendrà la corresponent
certificació final d’obra que juntament, en el seu cas, de les al·legacions presentades pel
contractista es donarà trasllat a l’òrgan competent per a la seva aprovació, la qual tindrà
lloc en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la recepció de les obres.
2.7 Revisió de preus
El preu del present contracte NO restarà subjecte a revisió de preus, de conformitat amb
el que disposa l’art. 89.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2.8 Assegurances del contracte
El contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigència d’aquest, està
obligat a contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers d’una
quantia mínima de 300.000 EUROS per sinistre, amb un sublímit per víctima de
300.000,00 EUROS.
CAPITOL III FORMALITATS DEL PROCEDIMENT
3.1 Solvència Financera, econòmica, tècnica i professional
3.1.1 Solvència financera i econòmica
La justificació de la solvència financera i econòmica s’acreditarà per qualsevol dels
següents documents:

-

-

Volum anual de negocis o, si s’escau, volum anual de negocis relatiu a les obres
que constitueixen l’objecte del present contracte, per import igual o superior al
pressupost estimat del contracte.
Justificant de la existència d’una assegurança de riscos professionals per un
import igual o superior al pressupost estimat del contrace
Patrimoni net o, si s’escau, rati entre actius i passius, al tancament de l’últim
exercici econòmic per el qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes
anuals per import igual o superior al pressupost estimat del contracte.

3.1.2 Solvència tècnica i professional
La solvència tècnica i professional de
CONJUNTAMENT pels mitjans següents:

les

empreses

licitadores

s’acreditarà

-Una relació de treballs similars als de l’objecte d’aquest contracte, en els darrers deu
anys
Descripció
detallada
del
tipus
d’obra

Entitat
adjudicatària

Data
d’adjudicació

Import
d’adjudicació
(exclòs IVA )

Aportació
certificació
bona
execució
Si / No
Si / No
Si / No
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-Declaració en relació a la maquinària, material i equip tècnic dels que disposa per a
l’execució dels treballs.
La manca d’acreditació de la totalitat dels requisits expressats anteriorment en
els termes que consten, comportarà l’exclusió de l’empresa del procediment de
licitació.
3.2 Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran al Registre General de la Corporació municipal en dies
laborables de les de 10h a 14h, en el termini màxim de 13 dies naturals comptadors a
partir del dia següent de la publicació del corresponent anunci al perfil del contractant i
en el BOPB. Si l’últim dia recau en dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat el termini fins
al primer dia hábil següent.
Per a la presentació de les pliques en el Registre General de la Corporació, serà obligatori
emplenar una instància de presentació de sol·licitud amb les dades de l’empresa, indicant
el contracte al qual es licita i el núm. de expedient.
3.3 Contingut de les proposicions
Els licitadors presentaran la documentació en DOS SOBRES TANCATS (SOBRES A I B)
Aquests sobres hauran d’anar signats pel licitador o la persona que el representi i amb
indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa.
La documentació inclosa en els DOS sobres s’haurà de presentar en paper reciclat i
imprès per les dues cares (sempre que sigui possible), anar degudament signada pel
licitador, ser original o degudament autenticada.
En el supòsit que per error s’incloguin documents del sobre B en el sobre A, la
proposta serà automàticament exclosa del procediment de valoració.
Cada licitador podrà presentar una única proposta. Tampoc es podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb d’altres, si ho ha fet individualment o figuren en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes
les propostes.
En tot cas, s’hauran de presentar acompanyats d’instància formalitzada i signada pel
representant de l’empresa sol·licitant.
Els sobres hauran d’anar identificats en el seu exterior amb la següent inscripció:
“SOBRE “A”.- DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA, DE LES OBRES
CONSISTENTS EN EL COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE CASTELLOLÍ
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament
autenticada, i incloure en full a part una relació numerada dels documents en ell inclosos.
A l’interior del sobre constarà declaració responsable, signada pel legal representant, que
inclogui tots els aspectes relacionats en el model Annex 1A, per a empreses inscrites al
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat, o del model Annex 1B
per empreses no inscrites a l’esmentat Registre, o el formulari normalitzat de Document
Europeu Únic de Contractació (DEUC).
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Les Unions Temporals d’Empreses (UTE) hauran de complimentar el model de l’Annex
1C.
“SOBRE “B”. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS D’APLICACIÓ
AUTOMÀTICA PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
DE LES OBRES CONSISTENTS EN EL COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA
DE CASTELLOLÍ
Els licitadors hauran d’incloure en aquest sobre els documents que justifiquin els criteris
d’aplicació automàtica i que venen establerts en el present plec.
En aquest sobre s’inclourà:
-

Proposta econòmica d’acord amb el model d’oferta econòmica adjunt de l’Annex
3 d’aquest plec.

D’acord amb la clàusula 3.9 d’aquest plec el contractista haurà d’aportar també
DINS DEL SOBRE B quina part del contracte pretén subcontractar d’acord amb
les condicions fixades en la clàusula esmentada
3.4 Obertura de proposicions
Atenent l’establert a l’article 8 f) del Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, l’obertura de
sobres es realitzarà en un únic acte de la mesa de contractació, amb una fase prèvia
interna i una altra fase posterior de caràcter públic.
En la fase prèvia interna els membres de la mesa han d’analitzar:
-la capacitat i solvència de les empreses licitadores (sobre A)
Per tal de proposar:
-l’admissió o inadmissió de les empreses licitadores
En la fase pública presencial es llegiran els acords de la mesa adoptats en la reunió
interna sobre l’admissió o inadmissió de les empreses licitadores.
Finalment s’obriran i llegiran les propostes valorables de forma automàtica (sobre B) i, si
no hi ha cap impediment, un cop feta la valoració, la Mesa podrà donar lectura de les
puntuacions obtingudes, i per tant, es podrà conèixer el licitador que ofereix la proposta
econòmicament més avantatjosa.
El lloc, dia i hora de l’obertura del sobre B es publicarà mitjançant anunci en el perfil del
contractant amb una antelació de tres dies hàbils a la data d’obertura. Mitjançant
aquesta clàusula queden automàticament convidats tots els licitadors a l’acte d’obertura
del sobre B, no convidant-se individualment.
Posteriorment, la Mesa de contractació elevarà la proposta de classificació a l’òrgan de
contractació que hagi d’efectuar la mateixa, en el termini màxim de quinze dies des de la
data d’obertura dels sobres, per tal de procedir a la seva adjudicació dins el termini
màxim d’un mes des de la data d’obertura de les propostes.
3.5 Mesa de Contractació
La mesa de contractació i a l’empara del que disposa l’art. 21 del Reial Decret 817/2009,
de 8 de maig, estarà integrada pels següents membres:
a) President:
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-

Alcalde-President de la Corporació o membre de la mateixa en qui delegui

b) Vocals :
-

El 1er.Tinent d’Alcalde, Sr. Sergi Vila Martínez
El 2on. Tinent d’Alcalde, Sr. Samuel Cervera Camps
El Regidor F. Xavier Brugués i Brugués
Assessor municipal, Sr. Joan Subirana
La Secretària-interventora de la Corporació o bé funcionària de la Corporació en
qui delegui que tingui entre les seves funcions l’assessorament jurídic i econòmic
de la Corporació.

c) Secretari/ària:
-

La Secretària-interventora de la Corporació, o bé funcionària de la Corporació en
qui delegui

3.6 Criteris objecte de valoració per a l’adjudicació del contracte
Als efectes de valorar les proposicions de les empreses que presentit la seva proposició
al procés de selecció d’adjudicatari, caldrà que aportin la documentació suficient per la
seva avaluació, ultra la que es disposi en el plec de clàusules administratives si s’escau.
L’obra s’adjudicarà a l’empresa que obtingui la puntuació més alta un cop es valorin els
criteris que es relacionen a continuació.
Criteris objecte de
valoració
automàtica

Import de licitació

100

Total

100

3.6.1 Criteris objecte de valoració automàtica
3.6.1.1 Reducció de preu objecte de valoració automàtica (fins a 100 punts)
La valoració econòmica de l’oferta tindrà com a puntuació màxima 100
punts, i es valorarà de la següent manera:


O - Omin

P = Pmàx · 1 
O min










On:
P

: és la puntuació de la proposició econòmica

Pmàx:

: és la puntuació màxima de la proposició econòmica (100)

O

: és l’import de l’oferta

Omin

: és l’import de l’oferta més baixa

8

AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ
Quan una oferta econòmica es considera que presenta una baixa anormal (d’acord
amb el criteri previst en la clàusula 3.10 d’aquest plec), es donarà audiència al
licitador que l’hagi presentat per tal que justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les
condicions de la mateixa, en particular pel que fa a l’estalvi que permeti el
procediment d’execució del contracte i les solucions tècniques adoptades.
En el procediment s’ha de sol.licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.
Si l’òrgan de contractació considerant la justificació efectuada pel licitador i els
informes esmentats en l’apartat anterior, estimés que l’oferta no pot ser complerta
com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’exclourà
de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la proposició econòmicament
més avantatjosa, d’acord amb l’ordre en que hagin estat classificades.
La proposta econòmica es presentarà segons el model de l’Annex 3
3.7 Garanties
3.7.1 Garantia provisional
No s’exigeix
3.7.2 Garantia definitiva
L’import de la garantia definitiva és del 5% del import d’adjudicació exclòs l’IVA que
es dipositarà mitjançant la retenció del preu, atenent l’article 8 b) del Decret llei
3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública. L’import total
d’aquesta serà retingut en el primer abonament del contracte. Si aquest no fos
suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti pendent de la
garantia es retindrà del preu en el següent abonament.
3.8 Cessió del contracte
La cessió del contracte i per tant dels drets i obligacions dimanants del mateix és
subjectarà al que disposa l’art. 226 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
requerint, per tant, el compliment per l’adjudicatari al menys d’haver executat un
20% de l’import del contracte, tot això sens perjudici del compliment de la resta de
requisits formals que preveu l’esmentat precepte i, en particular i sens perjudici del
compliment de la totalitat dels requisits formals es preceptiva l’autorització prèvia
de la cessió per part de l’òrgan de contractació com a ens tutelant de la prestació
del servei.
3.9 Subcontractació
El contractista en la seva oferta, i en concret en el sobre B haurà d’indicar la part
del contracte que té previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o
perfil empresarial del subcontractista, i en tot cas la subcontractació de parts
diferents del contracte a les determinades en l’oferta o bé amb subcontractistes de
diferents identitats a les establertes en l’oferta requerirà la prèvia notificació a la
Corporació municipal amb un termini d’antel·lació de vint dies de conformitat amb
el que disposa l’art. 227.2 c) als efectes de dur a terme les comprovacions que
preveu la lletra b) de l’esmentat precepte.
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En l’esmentada notificació a l’Ajuntament el contractista adjuntarà una declaració
responsable de l’empresa de què es tracti donant fe que no està incursa en el seu
cas en suspensió de classificació i que no està inhabilitada per contractar i que no
està compresa en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com
contractista en els termes que disposa el TRLCSP, així com que coneix i assumeix la
totalitat de les obligacions del contractista principal.
Sens perjudici de l’establert en l’anteriors paràgrafs, la subcontractació es
subjectarà a les condicions establertes a l’art. 227 TRLCSP i l’incompliment de les
condicions establertes en l’apartat anterior i de la resta de condicions establertes
donarà peu a la imposició de les penalitats que es determinen en el present plec.
En qualsevol cas, l’Ajuntament restarà sempre aliè i al marge de les relacions entre
el contractista i les empreses amb les qui aquest contracti, no essent responsable
en cap cas de les conseqüències derivades dels contractes que celebri aquella amb
els segons i continuarà per tant relacionant-se exclusivament amb el contractista a
tots els efectes.
3.10 Proposicions anormals o desproporcionades
Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es
trobin en els següents supòsits:
Per la proposta econòmica serà considerada com a temerària la baixa de
tota proposició econòmica que excedeixi en 10 unitats de la mitjana
aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions econòmiques
presentades i acceptades. En cas que només es presenti un licitador serà
considerada, en principi com a temerària, si supera el 20% del tipus de
licitació, o en el seu cas, de l’import màxim estimat.
La mitjana de les ofertes es calcularà com a la mitjana aritmètica de les
ofertes admeses al procediment.
Tot això sens perjudici del tràmit d’audiència previ que s’atorgarà al
contractista a fi i efecte que justifiqui la baixa realitzada en la proposició en
compliment de l’article 152.3 del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector públic.
En aquest cas, es donarà audiència al licitador que l´hagi presentat per tal
que en justifiqui la valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i se
sol.licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. L’òrgan de
contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, i dels
informes esmentats
acordarà l’adjudicació a favor de la proposició
econòmicament més avantatjosa d’acord amb l’ordre de classificació de les
proposicions presentades i acceptades.
CAPITOL IV RELACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ I
L’ADJUDICATARI. DRETS I OBLIGACIONS
4.1 Drets del contractista
4.1.1 Drets contractuals
-

Percebre l’import del contracte prèvia presentació de la corresponent factura
al Registre General de la Corporació municipal i aprovació per part de l’òrgan
de contractació de la corresponent certificació
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-

Sol·licitar de l’Ajuntament l’assistència a l’empresa en tots els impediments
que es puguin presentar per a l’execució de les obres objecte del present
contracte

4.2 Obligacions especifiques de l’adjudicatari
4.2.1 Obligacions contractuals
Són obligacions del contractista les següents :

-

-

-

-

-

-

-

El contractista haurà de complir el present contracte amb estricta subjecció
a les determinacions del present plec de clàusules administratives, del plec
de prescripcions tècniques configurat pel projecte d’obres que forma part de
l’expedient i de la proposta presentada per l’adjudicatari i acceptada per
l’òrgan de contractació, de tal manera que el present contracte restarà
inalterable a partir del perfeccionament del mateix, sens perjudici de les
modificacions que siguin objecte d’aplicació en els termes que disposen els
arts.105 a 109 i 219 del TRLCSP i les previsions del present plec en matèria
de modificació. La Corporació municipal no podrà rebre contraprestacions
qualitativament o quantitativament diferents a les estipulades.
El contractista resta obligat al compliment dels requisits formals i materials
que preveu el present plec i la normativa contractual tant pel que fa a la
cessió del contracte com pel que fa a la subrogació de tercers en l’execució
de les prestacions objecte del present contracte.
El contractista haurà de contractar les assegurances que venen
determinades en el present plec i en concret a la clàusula 2.9.
El contractista haurà de presentar, en el termini màxim de 7 dies naturals a
partir de la data de formalització del contracte, el Pla de Seguretat i Salut de
les obres objecte d’adjudicació.
Respondre de tota indemnització civil o administrativa de danys i perjudicis
per accidents ocasionats pels seus operaris, treballadors i empleats,
instruments o vehicles utilitzats en la prestació del servei objecte del
contracte, sens perjudicis de les sancions administratives que es puguin
derivar i dels drets que els assisteixin davant dels autors dels fets o de les
companyies asseguradores dels riscos.
L’Ajuntament de Castellolí està facultat per sol·licitar a l’empresa
adjudicatària, en qualsevol moment, tota la documentació que consideri
necessària a fi de comprovar la plena legalitat d’aquesta en relació a la
situació fiscal, laboral i administrativa i tota aquella documentació relativa a
la prestació dels serveis contractats.
El contractista en relació als seus treballadors haurà de complir estrictament
i durant tota la vigència del contracte les mesures de prevenció de riscos
laborals establertes per la normativa vigent. Amb aquesta finalitat en un
termini de set dies naturals comptadors a partir des del dia següent a la
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la
seva execució, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor una
avaluació de riscos de l’empresa adaptat a les tasques objecte del present
contracte. L’esmentada avaluació implementarà les previsions contingudes a
la normativa de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el
treball per a les funcions i tasques a desenvolupar per part dels treballadors
implicats respecte als treballs d’execució esmentats.
El contractista assumirà i seran al seu càrrec les indemnitzacions per danys i
perjudicis causats a tercers en l’execució de les obres i prestació del
subministrament, assumint, a més, el contractista totes les responsabilitats
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-

-

-

que es puguin derivar tant penalment com civilment derivades de l’execució
del contracte.
L’adjudicatari resta obligat a respectar la normativa d’abocaments i
eliminació de residus vigent. Disposar dels contenidors diferenciant tipus de
residus a l’obra, i realitzar la separació segons la normativa vigent.
El contractista haurà de portar el Llibre d’Ordres correctament diligenciat i
complimentat, en el qual la direcció d’obra ha de ressenyar els acords, les
ordres que es dictin i els fets dels quals es vulgui deixar constància. Les
incidències de tota mena que es produeixin en el seu decurs i que per la
seva naturalesa no siguin formulades en el Llibre d’Ordres, es podran recollir
en el Llibre d’Incidències de l’Obra pel control i seguiment del Pla de
Seguretat i Salut, segons determina l’art. 13 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre, modificat per la Disposició Final Tercera del RD 1109/2007, pel
qual es desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció. El llibre d’incidències restarà en poder del
Coordinador de Seguretat i Salut en els obres, encara que mentre es
mantingui en l’obra, el contractista en tingui la custòdia.
El delegat d’obra o bé el seu ajudant, prèvia comunicació a la Direcció
Facultativa, designat per part de l’empresa adjudicatària haurà d’assistir a
les reunions que l’Ajuntament celebri per fer el seguiment de les obres que
es realitzen. El dia, hora i lloc de celebració de les esmentades reunions serà
determinat per la Direcció Facultativa en la notificació que via correu
electrònic es faci a l’encarregat de l’obra. A l’esmentada reunió assistirà
preceptivament la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut
en les obres i el Regidor d’Urbanisme de la Corporació o regidor en qui
Delegui.

4.2.2 Obligacions essencials del contracte
Són obligacions essencials en el present contracte tenint en compte l’objecte i la
finalitat del mateix les següents :
-

El compliment dels criteris establerts en les clàusules 3.6.1.2, 3.6.1.3,
3.6.1.4 i 3.6.1.5 del present plec i presentats pel contractista en l’oferta.

4.3 Direcció Facultativa i compliment de la legislació social
L’òrgan de contractació designarà en l’acord d’adjudicació del contracte, la persona
o persones que integraran la direcció facultativa de les obres, que inclou la Direcció
de la obra, la Direcció de la execució de les obres i la Coordinació de la Seguretat,
incloent en el contracte el nom dels designats.
Durant l’execució de les obres el contractista assumeix l’obligació d’instal·lar i
mantenir instal·lades les senyalitzacions informatives i de seguretat a fi i efecte
d’evitar danys a les persones o coses, essent al seu càrrec les despeses derivades
de l’esmentada senyalització.
El personal de l’empresa serà responsable de l’estricta observança de la normativa
vigent en matèria de protecció del treball, condicions de treball, prevenció de riscos
laborals i protecció del medi ambient.
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Així mateix és responsabilitat exclusiva del contractista el compliment de les
normes en matèria de seguretat social i protecció i higiene en el treball i prevenció
de riscos laborals, restant exclosa qualsevol responsabilitat de l’Ajuntament de
Castellolí i fins i tot subsidiària per les infraccions del contractista en relació a
l’esmentada legislació.
4.4 Risc i Ventura
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, i aquest no
tindrà dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats
en les obres, excepte en els supòsits de força major.
4.5 Termini de Garantia i Liquidació del contracte.
Dins del termini dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia,
que és com a mínim de dos anys des de la recepció de l’obra per part de la
Corporació municipal, el director facultatiu de l’obra, en aquest cas el Tècnic
municipal designat a l’efecte, redactarà un informe sobre l’estat de les obres.
En el cas que el mateix fos favorable, el contractista quedarà rellevat de qualsevol
responsabilitat, procedint-se a la devolució de la garantia definitiva i a la liquidació
del contracte, fent pagament en el seu cas de les obligacions pendents, si l’informe
no fos favorable, el director facultatiu dictarà les instruccions corresponents al
contractista per a la reparació de les obres realitzades sempre i quan els defectes
siguin conseqüència de deficiències en l’execució de les obres, concedint un termini
al contractista per a la reparació de les deficiències i continuant el contractista com
a encarregat de les obres durant el termini prorrogat sense tenir dret a
indemnització per ampliació del termini de garantia.
CAPITOL V RÈGIM DE PENALITZACIONS
L’art. 212 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, preveu la
possibilitat que els plecs de clàusules administratives particulars puguin preveure
penalitats per als supòsits de compliment defectuós o parcial de les prestacions o
bé que el plec reguli un sistema de penalitats diferents per als supòsits de mora del
contractista en el compliment de les prestacions del contracte.
Fent ús del que disposa l’esmentat precepte el sistema de penalitats per als
supòsits de compliment defectuós o parcial de les prestacions o bé pel retard en el
compliment de les prestacions es regirà pel que disposa el present plec.
Les penalitats en tot cas s’imposaran per l’òrgan de contractació a proposta de la
direcció facultativa que detallarà en la corresponent proposta l’incompliment del
contractista i la seva qualificació i, en tot cas i prèviament a la seva imposició, es
donarà audiència al contractista.
5.1 Qualificació dels incompliments del contractista
Les demores, compliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt Greus.
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Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o demores
en l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin tipificades
com a greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions
contractuals, comportant una deficient execució de les prestacions contractuals.
En tot cas tenen la consideració de lleus :
a) el tractament incorrecte a la Direcció Facultativa de l’obra o al Coordinador
de Seguretat i Salut designat per la Corporació municipal
b) la negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a
terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la
contractista adjudicatària.
c) la desobediència a les instruccions emeses per la Direcció facultativa o pel
Coordinador de Seguretat i Salut
d) En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que
no estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici
lleu al servei objecte de prestació.
Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores
en l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció
de les condicions contractuals generant un perjudici als interessos municipals.
En tot cas tenen la consideració de greus:
a) el tractament reiterat incorrecte a la Direcció Facultativa de l’obra o al
Coordinador de Seguretat i Salut designat per la Corporació municipal
b) la negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la
contractista adjudicatària
c) la desobediència reiterada a les instruccions emeses per la Direcció
facultativa o pel Coordinador de Seguretat i Salut
d) la ofensa, bé de paraula, bé d’obra, per part del personal al servei de
l’empresa contractista, ja sigui als ciutadans ja sigui a la Direcció
Facultativa, a la Coordinació de la Seguretat i Salut, o a qualsevol altre
treballador de la Corporació municipal o membre de la mateixa.
e) la prestació del servei per part del personal al servei de l’empresa
contractista sota els efectes de l’alcohol, drogues o substàncies
psicotròpiques.
f) percepció per part del personal al servei de l’empresa contractista d’alguna
remuneració, cànon o gràcia.
g) l’estat defectuós o indecorós del material i les instal·lacions a aportar per
l’empresa contractista per a la realització de la prestació objecte del present
contracte.
h) incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social
i) la reiteració en la comissió d’infraccions greus
j) qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici
als interessos municipals
Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques o en la
oferta presentada per l’adjudicatària que posi en perill la realització de les
prestacions contractades generant una lesió dels interessos municipals.
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En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) la coacció o amenaça formulada pel personal al servei de l’empresa
contractista al personal municipal encarregat de la Direcció facultativa de les
Obres i de la Coordinació de la Seguretat i Salut o a qualsevol altre
treballador de la Corporació municipal o membre de la mateixa
b) la prestació reiterada (dos o mes vegades) del servei per part del personal
al servei de l’empresa contractista sota els efectes de l’alcohol, drogues o
substàncies psicotròpiques
c) la manca d’adscripció a la realització de la prestació objecte del present
contracte de la maquinària i personal establert dins de la solvència
professional i tècnica que s’ha d’acreditar per a l’execució de les prestacions
contractuals.
d) l’incompliment dels terminis tant parcials com totals per a l’execució de les
prestacions contractuals establerts, bé en el present plec, bé en la proposta
presentada per l’adjudicatari i acceptada per la Corporació municipal.
e) incompliment reiterat de les obligacions laborals i de seguretat social
f) l’incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals
El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties :
a) lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a 1000,00
euros.
b) greus, es podran imposar penalitzacions de 1001,00 euros fins a 3.000,00
euros.
c) molt greus, es podran imposar penalitzacions de 3.000,00 euros fins a
30.000,00 euros.
L’Ajuntament de Castellolí podrà optar indistintament per la resolució del contracte
o bé per la imposició de penalitats en el cas de les infraccions molt greus.
INFORMACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE
CAPITOL I REGIM GENERAL DEL CONTRACTE
1.1Objecte del contracte
L’objecte del contracte ve determinat a la clàusula 1.1 de la part específica del
present plec.
D’acord amb l’art.116.1 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, les
qualitats i característiques tècniques de les prestacions objecte del present
contracte venen determinades al plec de prescripcions tècniques que es configura
pel projecte d’obres.
1.2Naturalesa Jurídica
De conformitat amb l’art. 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
el present contracte té naturalesa administrativa, i te la qualificació de contracte
d’obres.
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1.3 Àmbit territorial
Els treballs objecte del present contracte es realitzaran dins de l’àmbit d’actuació
del projecte d’obra ordinària municipal denominat “PROJECTE DE COBRIMENT DE
LA PISTA POLIESPORTIVA DE CASTELLOLÍ”
1.4Vigència del contracte
La vigència del contracte ve definida en la clàusula 1.7
específica del present plec.

dins de la informació

El present contracte NO restarà subjecte a pròrroga, de conformitat amb el que
disposa l’art. 23.2 del Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
1.5Règim Jurídic del contracte
Sens perjudici del que disposa el present plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques, el present contracte es regirà per la
següent normativa :
-

-

Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Decret llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública
Real 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.
Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò
que no fos derogat per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases 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.
Real Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals vidents en matèria de Règim Local.
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’hisendes Locals.
Llei 39/2015 de procediment administratiu comú
Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens
locals.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals.
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
Personal.
Resta de normativa sectorial reguladora de l’objecte del contracte.
Normativa privada objecte d’aplicació a l’expedient.

1.6Òrgan de contractació
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L’òrgan competent per a l’adjudicació del present contracte és el Ple de la
Corporació de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la
Llei de Contractes Sector Públic
1.7Prerrogatives de l’Administració municipal en l’execució del contracte.
La Corporació municipal, i en concret l’òrgan de contractació, a l’empara del que
disposa l’art. 210 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta la
prerrogativa d’interpretar el present contracte resolent els dubtes que pugui
plantejar el seu compliment, modificar el mateix per raons d’interès públic i acordar
la seva resolució i determinar els efectes que es deriven de la resolució del mateix.
1.8Perfil del contractant.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a l’activitat contractual
de l’Ajuntament de Castellolí, aquest disposa a la pàgina web Corporativa del perfil
del contractant que disposa les dades relatives a l’activitat contractual municipal
com les licitacions i adjudicacions dels contractes i la seva formalització i qualsevol
altre informació útil en matèria de contractació.
1.9Jurisdicció competent
De conformitat amb l’art. 21.1 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent per a conèixer i
resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes i
extinció dels contractes administratius, així com també per a conèixer les qüestions
litigioses relatives a la preparació i adjudicació dels contractes privats de les
Administracions Públiques i dels contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Per tant, seran els Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona els
competents per a conèixer i resoldre les qüestions litigioses relatives a la
preparació, adjudicació, efectes i extinció del present contracte, renunciant
l’adjudicatari a qualsevol fur o privilegi.
CAPITOL II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
2.1 Risc i ventura del contractista
L’execució del present contracte i de conformitat amb la clàusula 4.4 de la part
especifica del present plec es durà a terme a risc i ventura del contractista, que
assumeix la responsabilitat civil, laboral, social i fiscal que tingui causa en
l’execució del contracte.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs objecte del
present contracte i de les prestacions i treballs realitzats, així com de les
conseqüències que es deriven per a l’Administració o per a tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució dels treballs,
obligant-se a l’abonament immediat i a la reparació dels danys i perjudicis
ocasionats, bé directament bé a través de la pòlissa de responsabilitat civil que està
obligat a contractar.
L’Administració municipal eludeix tot tipus de responsabilitat a conseqüència de
qualsevol dany o perjudici que el prestatari del subministrament i la realització de
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l’obra pugui ocasionar arrel de l’execució del contracte, per la qual cosa, se’l
considerarà com a únic responsable.
2.2 Pressupost de licitació
El pressupost de licitació és el que figura en la clàusula 2.2 de la informació
específica del contracte dins del present plec.
De conformitat amb l’art. 87.2 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
consta en partida independent l’import de l’Impost Sobre el Valor Afegit.
L’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i els licitadors no podran
superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin el pressupost de
licitació seran desestimades automàticament.
L’import del pressupost de licitació comprèn els següents conceptes:
a. L’import dels treballs accessoris o auxiliars.
b. Les despeses derivades de l’aplicació de les Disposicions legals sobre
seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de
l’elaboració i aplicació en el seu cas del Pla de seguretat i salut, i els
honoraris corresponents.
c. Les despeses corresponents al control de qualitat
d. Les despeses generals i el benefici industrial.
e. L’impost sobre el Valor Afegit.
f. Les despeses de licitació i formalització del contracte en els termes que
disposa el present plec.
g. La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la
seva execució.
h. L’import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals
augments que s’hi produeixin en el decurs del termini d’execució del
contracte com a conseqüència de la negociació col·lectiva.
2.3 Partida Pressupostària
El contracte comporta una despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 342
609.00 de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Castellolí.
2.4 Preus
Tots els treballs, medis auxiliars, personals o materials que siguin necessaris per a
la correcta prestació de la prestació contractual es consideren inclosos en el preu
del contracte, encara que no figurin tots ells explicitats en la descomposició de
preus.
Totes les despeses que pel seu concepte fossin assimilables a qualsevol que, sota el
títol genèric de costos indirectes fa esment l’art. 130 del Real Decret 1098/2001, es
consideraran inclosos en els preus unitaris, encara que no figurin en el pressupost,
valorats en els preus unitaris o en partida alçada.
2.5 Facturació i forma de pagament.
El pagament del preu del contracte és realitzarà d’acord amb l’establert a la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de lluita contra la
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morositat en les operacions comercials, és a dir, dins dels trenta dies naturals
següents a la data d’expedició de les certificacions mensuals d’obra, degudament
signades pel Director Facultatiu de l’obra i un cop aprovat per l’òrgan competent el
reconeixement i pagament de l’obligació contreta
Si bé serà condició indispensable per a l’abonament del preu de l’obra certificada i
aprovada per l’òrgan competent, l’expedició i presentació en el Registre General de
la Corporació per part de l’empresa adjudicatària de la corresponent factura.
CAPITOL III FORMALITATS DEL PROCEDIMENT
3.1 Presentació d’ofertes
Podran presentar ofertes :
a) Les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no es trobin immerses
en cap prohibició per contractar amb les Administracions Públiques regulada
al Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
b) Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o
professional que sigui exigible per a la realització de l’objecte del contracte.
c) Les persones físiques o jurídiques d’estat que no pertanyen a la Unió
Europea hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió
Diplomàtica Permanent espanyola, que l’Estat de Procedència de l’empresa
estrangera admet alhora la participació d’empreses espanyoles en la
contractació amb l’Administració, ens , Organisme o entitats del sector
públic assimilables en forma anàlogues i demés requisits de l’art. 44
TRLCSP.
Els empresaris han de tenir també l’habilitació empresarials o professional que, en
el seu cas, sigui exigible per a la realització de la prestació objecte del present
contracte.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries del present contracte
quan les prestacions del mateix estiguin incloses dins del seu objecte social i així
consti en la escriptura de constitució en els seus estatuts o regles fundacionals.
També podran concórrer unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a
l’efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura pública fins a
l’adjudicació del contracte, i essent necessari per a la seva concurrència el
compliment del que disposa el paràgraf segon de l’apartat segon de l’art. 59 del
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
3.2 Convocatòria per a la presentació de proposicions
Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
(projecte d’obra) que regeixen aquest contracte es troben a disposició de les
persones interessades en concórrer a la licitació del present contracte al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Castellolí accessible a través de la pàgina web
www.castelloli.cat. Així mateix es recomana a les empreses licitadores que remetin
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un correu electrònic a l’adreça castelloli@diba.cat als efectes de que puguin ser
informats de qualsevol incidència que pugui sorgir en el procés de licitació.
Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques també
podran ser obtinguts en format paper al Departament de Secretaria de la
Corporació municipal situat a l’Avda. de la Unió, 60 del municipi de Castellolí, en
horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres previ abonament de la
corresponent taxa municipal.
3.3 Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran per les persones interessades, en dies laborables,
en el Registre General de la Corporació municipal en el termini assenyalat en la
clàusula 3.2 dins de la informació especifica del present plec.
Quan les ofertes es presentin per correu, s’haurà d’anunciar la seva presentació o
bé per fax a l’Ajuntament, el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar,
en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les ofertes, o bé
es podrà presentar el justificant d’imposició a correus a través de l’adreça
electrònica castelloli@diba.cat , en cas contrari no serà admesa si es rebuda amb
posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Malgrat això,
transcorreguts deu dies naturals des de l’esmentada data, no serà admesa en cap
cas.
D’acord amb el que estableix l’article 80 del Reial Decret 1098/2001, els licitadors
presentaran les seves propostes en DOS SOBRES TANCATS de conformitat amb el
que disposa la clàusula 3.3 dins de la informació especifica del present plec.
Les proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, i el fet de
presentar-les suposa l’acceptació per part del licitador de totes les clàusules dels
plecs anteriorment esmentats sense condició o reserva.
3.4 Mesa de Contractació
3.4.1.- Composició
La composició de la Mesa de Contractació ve determinada a la clàusula 3.5 de la
part especifica del present plec.
3.4.2.- Actuacions
Seran les previstes en la clàusula 3.4 de la información específica d’aquest plec de
clàusules administratives particulars.
3.5 Adjudicació del contracte i formalització
L’òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent les ofertes presentades i
que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals. L’esmentada
classificació es farà tenint en compte els criteris d’adjudicació establerts a la
clàusula 3.6 de la informació especifica del present plec o podrà declarar deserta la
licitació quan no existeixi cap proposició admissible de conformitat amb els criteris
objectius d’adjudicació.
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El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a
l’Administració municipal haurà d’acreditar a requeriment de l’òrgan de contractació
la següent documentació, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al
de la recepció del requeriment (article 151.2 TRLCSP):
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l’empresari:
-Per les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document
nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número
d’identificació fiscal (NIF).
-Per les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no
sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o document
de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en què constin les
normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el
Registre oficial corresponent.
-Per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió europea,
certificació acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d’empresaris autoritzats
per contractar establertes pels Estats membres, o presentació dels certificats
comunitaris de classificació.
-Per a les empreses estrangeres no compreses a l’apartat anterior, informe de
reciprocitat expedit per la Missió Diplomàtica Permanent espanyola i acreditació de
tenir oberta sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a
les seves operacions, així com de la seva inscripció en el Registre Mercantil.
Tanmateix, es prescindirà de l’esmentat informe de reciprocitat en aquells
contractes subjectes a regulació harmonitzada, en relació a les empreses d’Estats
signataris de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del
Comerç.
-Certificats acreditatius de trobar-se al corrent amb les obligacions de caràcter
tributari i vers la seguretat social
-Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap de les causes legals de
prohibició de contractar amb el sector públic o l’administració
b) Documents que acrediten l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant
representant o es tracta d’una persona jurídica:
b.1 Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic
corresponent i validat per la Secretaria de la Corporació
b.2 DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica
c) Documents o mitjans que acrediten la solvència econòmica, financera i
tècnica, justificatius de l’acompliment de les condicions mínimes requerides
per accedir a l’adjudicació del contracte d’acord amb els requisits establerts
a la clàusula 3.1 de la informació específica del contracte.
d) Si escau, declaració responsable del representant legal de l’empresari
conforme les circumstàncies reflectides en el certificat d’un Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades o, en el seu cas, en un certificat
comunitari de classificació, no han experimentat cap variació.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat o de la Generalitat de Catalunya eximeix de la presentació dels
documents actualitzats que hi figurin assenyalats amb les lletres a),
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b.1, i c). A aquests efectes, l’Ajuntament incorporarà a l’expedient diligència
acreditativa dels documents vigents aportats pels empresaris i que figurin en
l’esmentat Registre, sense perjudici de la presentació per part de l’empresari
de la declaració esmentadea a l’apartat d).
e) Especialitats en relació a les unions temporals d’empreses: en cas de
resultar proposada la unió, haurà d’aportar el NIF provisional. Així mateix i
abans de la formalització del contracte caldrà acreditar la seva constitució en
escriptura pública, i haurà d’aportar el NIF definitivament assignat.
Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies, aquestes hauran
d’estar legitimades per notari o compulsades amb el seu original per l’òrgan de
contractació o per un funcionari d’aquesta Corporació.
L’adjudicació es realitzarà dins el termini d’un mes, a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes segons estableix l’article 8 h) del Decret-llei 3/2016,
de 31 de maig.
L’adjudicació es notificarà a tots els licitadors i es penjarà al perfil del
contractant: http: //www.castelloli.cat

Un cop presentada adequadament la documentació anteriorment assenyalada,
l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins del termini dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació. Dita adjudicació s’haurà de realitzar
com a màxim dins el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la finalització del
termini de presentació d’ofertes.
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà a tots els licitadors i
simultàniament es publicarà al perfil del contractant.
El contracte es formalitzarà dins del termini màxim de 5 dies hàbils següents a
haver rebut l’adjudicatari la notificació de l’adjudicació del contracte.
Tanmateix, i en compliment de l’article 8 del Decret-llei 3/2016, per motius
justificats que han de constar a l’expedient, l’òrgan de contractació podrà ampliar
aquests dos darrers terminis.
3.6 Renuncia i desistiment.
Correspon a l’òrgan de contractació per raons d’interès públic degudament
justificades la renuncia a la celebració d’un contracte o be acordar el reinici del
procediment amb anterioritat a la seva adjudicació.
L’òrgan de contractació podrà acordar el desistiment del procediment per concórrer
una infracció no subsanable dels actes de preparació o adjudicació del contracte si
be haurà de justificar la seva decisió en el corresponent expedient.
3.7 Despeses del contracte i col.locació de cartells indicadors de l’obra
L’adjudicatari resta obligat al pagament de les despeses obligatòries de la publicitat
de la licitació i adjudicació del contracte, de conformitat amb allò establert a l’art.
67.2 g) del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en els termes que disposa la
clàusula 4.2.1 de la part específica del present plec.
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3.8 Tractament i custòdia de la documentació aportada pels licitadors que
no resultin adjudicataris.
D’acord amb les disposicions establertes a l’art. 87.4 del Real Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, les proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses com
les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al
corresponent expedient. Un cop adjudicat el contracte i formalitzat el mateix, i
transcorreguts els terminis per a la interposició dels corresponents recursos sense
que s’hagin interposats els mateixos, la documentació que acompanya a les
proposicions romandrà a disposició dels licitadors.
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, i d’acord amb la resolució de
la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria documental de la Generalitat de Catalunya,
de data 11 de juliol de 2006, respecte de la documentació que s’adjunta amb els
contractes administratius pels licitadors que no resultin adjudicataris, l’Ajuntament
de Castellolí procedirà a la destrucció total de la documentació transcorregut el
termini d’un any des de l’adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució.
CAPITOL IV MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
4.1 Causes
La modificació del present contracte i de conformitat amb l’establert a l’art. 219 del
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà tenir lloc en els supòsits i
en la forma prevista en els arts.105 i ss de l’esmentada normativa així com també
d’acord allò disposat a l’article 9.1 del Decret-llei 3/2016 així com també amb allò
prevista a la clàusula 1.9 d’aquest plec de clàusules administratives particulars.
4.2 Procediment
Pel que fa al procediment per a la modificació, quan concorrin causes establertes
legalment per a la seva modificació, és l’establert a l’art.108 i 211 del Real Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
En les causes previstes convencionalment s’aplicarà el procediment establert en la
clàusula 1.9 del present plec de clàusules administratives particulars.
CAPITOL V RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
5.1 Causes de resolució.
Son causes de resolució del present contracte les establertes amb caràcter general
a l’art. 223 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb caràcter específic pel
present contracte les següents :
-

-

l’incompliment dels terminis tant parcials com totals per a l’execució de les
prestacions contractuals establerts bé en el present plec, bé en la proposta
presentada per l’adjudicatari i acceptada per la Corporació municipal.
l’incompliment de les obligacions essencials del contracte i, entre elles, les
previstes a les clàusules 3.6.1.2, 3.6.1.3, 3.6.1.4 i 3.6.1.5 del present plec i
presentats pel contractista en l’oferta.
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També serà causa de resolució del present contracte el fet d’incórrer el contractista
en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb l’Ajuntament de
Castellolí que preveu la normativa contractual vigent a l’art. 60 durant la vigència
del contracte, quan a criteri de la Corporació puguin derivar-se perjudicis per a
l’interès públic.
5.2 Efectes de la resolució
Els efectes de la resolució del present contracte es determinaran de conformitat
amb allò establert a l’art. 225 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Castellolí, 8 de gener de 2018
L’Alcalde
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ANNEXOS
Annex 1A Model de declaració responsable d’estar inscrits al Registre
Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial
de Licitadors i Empreses classificades de l’Estat
El/la senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa
licitadora), NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer /a la
plaça/ a l’avinguda, codi postal, localitat, licitadora en l’adjudicació del conhtracte
per a (nom del servei), declara sota la seva responsabilitat que aquesta entitat es
troba inscrita al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o al
Registre Oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat i que són vigents les
dades que hi consten.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable
(Data, signatura i segell de l’empresa)
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Annex 1.b Model de declaració responsable de no estar incurs en cap
prohibició de contractar i la manifestació d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la seguretat social imposades per les
disposicions vigents
El/la senyor/a (nom i cognoms) en representació de (raó social de l’empresa
licitadora) NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer /a la
plaça/ a l’avinguda, codi postal, localitat, licitadora en l’adjudicació del contracte
administratiu per la contractació (NOM DE LA LICITACIÓ), declara sota la seva
responsabilitat que:
a) Està facultada per contractar amb l’Administració, atès que, tenint capacitat
d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en
l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
b) Que l’activitat que desenvolupa l’entitat i que consta com a objecte social als
seus estatuts o regles fundacionals és la següent........................
c) Que compleix amb els criteris de solvència econòmica, financera i tècnica
requerits a la clàusula 3.1 de la informació específica del contracte d’aquests
plecs
d) Els òrgans de govern i els administradors d’aquesta entitat no es troben en
cap dels supòsits establerts a:
-La Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitat dels membres del govern de
l’Estat i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat
-La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat al personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
-La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques.
I no es tracta de càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de Règim Electoral General.
Així mateix, declara sota la seva responsabilitat que està al corrent de les seves
obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat, amb la Generalitat de
Catalunya i amb les entitats que integren l’Administració local, així com de les
obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb l’article 146 del Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, de contractes del sector públic i de la resta de
legislació vigent que resulti d’aplicació.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Data, signatura i segell de l’empresa).
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Annex 1.C Model de declaració responsable de constitució d’Unió Temporal
d’Empreses (UTE)
En /Na…………………….amb DNI ……..en representació de l’empresa…………..amb
NIF…………..i en/Na………………………..amb DNI……………………..en representació de
l’empresa……………………………amb NIF…………………………..
DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació
que té per objecte……………………………amb el següent percentatge de
participación en l’execució del contracte:
……..% l’empresa…………………
……..%l’empresa………………….
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE, fins a la finalització
del contracte, mitjançant escriptura pública
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació
al/la senyor/ra…………………amb DNI núm……………………
d) Que la denominació de la UTE a constituir és ……………………… i el domicili per
a les notificacions és………………………….núm telèfon…………..adreça de correu
electrònic…………..
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
(localitat i data)
(nom de l’empresa que es representa;
Signatura de cadascun dels representants de les diferents empreses i segell de les
empreses)
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Annex 3 Model de proposta econòmica
En/Na...............................amb DNI núm.............................en nom propi (o en
representació) de l’empresa.............................., NIF núm........................,
domiciliada
a
.................carrer...................núm..........................,
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a
...................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als
Plecs de prescripcions tècniques i de Clàusules Administratives Particulars, que
accepta
íntegrament,
per
la
quantiat
de..........................................................EUROS, IVA exclòs (La quantitat haurà
d’expressar-se en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ......................%, és de .......................................€, fent un
total de...........................................................................
(Lloc, data i signatura del licitador)
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