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PLEC DE CLÀUSULES JURIDICO-ADMINISTRATIVES I
ECONÒMIQUES
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
“ARRANJAMENT CAMÍ PÚBLIC D’ACCÉS AL NUCLI DE POBLACIÓ” A FORNELLS
DE LA SELVA.
1. PODER ADJUDICADOR
Ajuntament de Fornells de la Selva
C/ Antoni Gaudí, 45
17458 Fornells de la Selva
Telèfon:972476163
Fax:972476531
Web: www.fornellsdelaselva.cat
Seu electrònica: www.seu-e.cat/web/fornellsdelaselva
Adreça electrònica per obtenir informació: quimcaritg@fornellsdelaselva.cat
2. OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE
2.1 És objecte del present plec, l’adjudicació del contracte d’execució de les obres
“Arranjament camí públic d’accés al nucli de població”, d’acord amb la Memòria valorada
redactada per l’arquitecte tècnic municipal Sr. Manuel Moreno Cuadros, i aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió de data 20 de juliol de 2017.
La memòria valorada, d’acord amb l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant LCSP), es composa de memòria, plànols,
amidaments i pressupost (la memòria valorada es transcriu íntegrament dins el Plec de
prescripcions tècniques).
2.2 Als efectes de licitació, aquest contracte no es divideix en lots, d’acord amb el que
disposa l’article 99.3 b) de la LCSP pels motiu següents:
a. Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic:
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat
pròpia de manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de
manera separada.
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat
funcional per si mateixes.
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma
separada sofreixen menyscapte o detriment.
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o
imprescindibles de manera conjunta.
b. Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de
l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents
prestacions:
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control
de l'execució global del contracte.
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de
l'execució de les prestacions.
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• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos
d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies
d'escala.
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.
2.3 Aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb l’article 25 de la LCSP i es
tipifica, d’acord amb l’article 13 de la LCSP, d’obra. Alhora, d’acord amb l’article 21.1 de la
LCSP té la consideració de contracte no subjecte a regulació harmonitzada, atès que el
seu valor estimat no supera els 5.548.000,00 d’euros.
2.4 D’acord amb la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31 de
març de 2004, transposada per la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), avui inclosa a la Llei 9/2017, el codi del Vocabulari Comú de
Contractes Públics (CPV) es determinarà a partir de la codificació del Reglament (CE)
núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007. El codi CPV de la citada
obra (Catàleg CPV 2008) és: 45233222-1
3. NECESSITATS ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE
Mitjançant l'execució del contracte d’aquest Plec de clàusules administratives particulars
se satisfà la necessitat de mantenir en bon estat de conservació i ús les infraestructures
viàries municipals i en concret l’accés al poble des de la N-IIa, tal com preveu l’article
25.2.d) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL). D’acord amb l’article 225 del 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 (TRLMLC), la
titularitat dels béns comporta l’obligació de conservar-los i millorar-los, actuacions que es
duran a terme amb l’execució del contracte objecte d’aquesta licitació.
L’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal de satisfer aquestes necessitats.
4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Conforme el que disposa la Disposició addicional segona, apartat 1, de la LCSP, l’òrgan
de contractació competent és la Junta de Govern Local ja que el valor del contracte
(49,993,80€) no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal per a
l’exercici econòmic 2018 (253.714€).
5. PERFIL DEL CONTRACTANT
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació municipal
contractual, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al que es tindrà
accés a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.
6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT, PREU DEL CONTRACTE I
REVISIÓ DE PREUS
6.1 Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 49,993,80€ (IVA inclòs), d’acord amb el següent
detall:
Pressupost execució material

34.720,33
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13% despeses generals
6% de benefici industrials

Totes les despeses que s’originin per al contractista com a conseqüència de les
obligacions recollides en el Plec i en la resta de disposicions que siguin d’aplicació al
contracte, que no constin en la memòria valorada objecte de la licitació entre els costos
directes i indirectes d’execució, es consideraran inclosos en el percentatge de despeses
generals d’estructura.
6.2 Valor estimat del contracte
D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte (VEC), atès que no
s’estableixen modificacions ni pròrrogues, es fixa en 41.317,19 (IVA no inclòs). Aquest
VEC s’ha emprat per escollir el procediment de licitació aplicable a aquest contracte i la
publicitat a la qual s’haurà de sotmetre. .
6.3 Preu del contracte
D’acord amb l’article 102 de la LCSP, el preu definitiu del contracte serà aquell que
proposi l’adjudicatari del contracte.
6.4 Revisió de preus
El preu d'aquest contracte, donat que la seva durada no és superior a l’any, no podrà ser
objecte de revisió, tal com preveu l’article 103.1 de la LCSP. En cap cas el contractista
tindrà dret a la revisió dels preus del contracte. El contractista no podrà reclamar cap
variació en els preus inclosos en el "Quadres de preus" del pressupost de la memòria
valorada, ni té tampoc dret a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error o
omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus
esmentats. En el cas que hi hagi contradicció entre les clàusules de la memòria valorada i
les del Plec de clàusules administratives particulars, prevaldran les d'aquest darrer.
7. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
El contracte es finançarà amb càrrec a la partida 1531.61906 codi 2018-03IN del
pressupost municipal.
8. FORMA DE PAGAMENT
El contractista expedirà mensualment les certificacions d’obra dels treballs executats en
el mes anterior a la seva expedició, segons el model previst a l’annex XI del Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant RGLCAP) que seran abonades d’acord
amb les determinacions dels articles 198 i 240 de la LCSP i 147 i ss. del RGLCAP.
El pagament del preu s’efectuarà dintre dels 30 dies naturals següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra, sense perjudici de l’establert en l’article 210.4 de
la LCSP i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest
termini de 30 dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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El punt d’entrada de la factura, que ha d’ésser en format electrònic, és a través de
l’aplicatiu e-FACT de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/fornellsdelaselva). Aquest
aplicatiu és el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per
a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors. L’eFACT es basa en un model que simplifica les relacions adminstració-proveïdor en els
processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents
plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a
emissors i receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.
Els requisits de les factures a emetre pel contractista es poden obtenir a través de la web
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx.
9. DURACIÓ DEL CONTRACTE
El termini màxim d’execució del contracte serà d’1 mes.
Donada la impossibilitat d’iniciar les obres un cop signada l’acta de comprovació del
replanteig per la coincidència amb el mes d’agost, s’estableix com a data d’inici de les
obres i de còmput per a la durada d’execució del contracte el dia 17 de setembre de
2018.
L’adjudicatari estarà obligat al compliment del termini fixat per a la realització del
contracte, així com dels terminis parcials que en el seu cas s’haguessin establert, que
començaran a comptar per l’adjudicatari a partir del dia 17 de setembre de 2018.
10. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
10.1 Obligacions específiques del contracte
Les derivades del compliment del present Plec de clàusules administratives,
econòmiques i tècniques particulars, així com les que es derivin de l’oferta presentada per
l’adjudicatari i les normes d’aplicació contingudes en la vigent legislació de contractes del
sector públic.
10.2 Obligacions laborals
El contractista haurà de complir la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat
social, d’integració social de minusvàlids, de prevenció de riscos laborals, mediambiental i
qualsevol altre norma de caràcter general aplicable al personal al seu càrrec.
L’Ajuntament podrà requerir al contractista l’acreditació del compliment de les obligacions
esmentades durant l’execució del contracte.
El personal que intervingui en la prestació del servei dependrà exclusivament del
contractista, sense que de l’eventual incompliment de les seves obligacions legals o
contractuals pugui derivar-se cap responsabilitat per part de l’Ajuntament.
10.3 Responsabilitat
El contractista serà responsable dels treballs realitzats pel seu personal, i col·laboradors
si s’escau, i estarà obligat a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte
en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Ajuntament.
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També serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que desenvolupi,
i de les conseqüències que es puguin produir per a l’Ajuntament o per a tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.
Fins que tingui lloc la recepció, el contractista respondrà de la correcta realització dels
treballs contractats i els defectes que en ells hi hagués, sense que sigui eximent ni doni
dret algun el fet que els serveis municipals els hagin examinat o reconegut durant la seva
elaboració, o fins i tot acceptat en comprovacions, valoracions o certificacions parcials.
El contractista s’obligarà a concertar i a mantenir actualitzada durant la vigència del
contracte, una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades pel
contractista, amb un capital assegurat de 300.000 € per sinistre i any o, si s’escau, una
assegurança de riscos professionals. Una còpia d’aquesta pòlissa serà lliurada a
l’Ajuntament abans de la signatura del contracte.
10.4 Confidencialitat
El contractista i el personal encarregat de la realització dels treballs estaran obligats a
guardar silenci respecte de les dades, informacions, documents i assumptes o
antecedents als quals tinguin accés i que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats
amb l’objecte del contracte. En tot cas el contractista quedarà obligat al compliment del
que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal; el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
de mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter
personal i la resta de normes sobre aquesta matèria
Tanmateix, sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de
l’adjudicació del contracte i a la informació que ha de donar-se als licitadors, aquests
podran designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les
ofertes, especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als aspectes
confidencials de les mateixes. L’òrgan de contractació no podrà divulgar aquesta
informació sense el seu consentiment.
Els licitadors només podran declarar confidencial la part de la proposició que afecti els
secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de la seva oferta, quina difusió
pugui perjudicar els seus interessos. En cas que el licitador declari part de la proposició
com a confidencial, ho haurà de justificar i l’òrgan de contractació, a proposta de la Mesa
de contractació, si no considera justificada aquesta declaració, podrà no acceptar-la.
10.5 Mitjans materials i personals
Seran obligacions del contractista en matèria de personal i mitjans materials:



Presentar la relació de mitjans personals que adscriurà l’empresa a l’execució del
contracte especificant els noms, cognoms, titulacions dels tècnics i categoria
professional de la resta de personal, afiliació i alta a la seguretat social.
Designar un delegat d’obra, tècnic competent o responsable per a la bona marxa
dels treballs i el comportament del personal; aquest haurà de fer d’enllaç amb els
serveis tècnics municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu de
les obres.
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Posar en coneixement de l’òrgan de contractació les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a l’obra contractada i acreditar la seva afiliació i
alta a la Seguretat Social.
Vetllar perquè el personal que presti els serveis es comporti amb tota correcció
amb els ciutadans, autoritats i agents,.
Disposar de personal suplent amb la formació, categoria i experiència suficients
per poder substituir -en un termini màxim de 48 hores- a les persones que prestin
els serveis objecte del contracte, en supòsits de vacances, absències i/o malalties,
donant-ne compte immediatament al responsable del contracte.

11. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària..
La forma d’adjudicació del contracte serà per procediment obert simplificat, en el que tot
empresari podrà presentar una proposició, restant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors, en aplicació dels articles 116, 131 i 156 a 161 de la LCSP.
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
12. GARANTIES
12.1 Garantia provisional
En tractar-se d’un procediment obert simplificat no procedeix la constitució de garantia
provisional.
12.2 Garantia definitiva
D’acord amb l’article 107 de la LCSP, s’estableix una garantia definitiva per al licitador
que resulti adjudicatari, del 5% de l' import d'adjudicació del contracte (IVA exclòs).
La garantia podrà prestar-se en qualsevol de les formes previstes en l’article 108.1 de la
LCSP.
A més de la garantia referida en l’apartat anterior, se n’exigirà una de complementària del
5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, en el supòsit que l’oferta de l’adjudicatari hagi
estat considerada anormalment baixa, malgrat que després es consideri justificada i que
pot ser complerta, conforme al disposat a l’article 107.2 de la LCSP, arribant a un 10%.
Si l’adjudicatari, d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP, no constitueix la garantia
definitiva en el termini de 7 dies hàbils a comptar del següent de rebre el requeriment de
l’Ajuntament, s’entendrà que retira l’oferta i l’òrgan de contractació quedarà facultat per
requerir la mateixa documentació al següent contractista en l’orde de classificació dels
licitadors.
En el cas d’unions temporals d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
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correspongui, en el termini de 15 dies hàbils des de l’execució. En el cas que la garantia
no es reposi, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte, estant-se al que
disposa l’article 111 de la LCSP. i respondrà dels conceptes recollits en l'article 110 de la
LCSP.
13. CONDICIONS D’APTITUD DELS LICITADORS
D’acord amb l’article 65 de la LCSP podran presentar ofertes les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, en condició d’empresari individual o amb unió
temporal d’empreses, que tinguin plena capacitat d'obrar, que no estiguin sotmeses a
prohibicions per a contractar amb l’Administració, i acreditin la seva solvència econòmica,
financera i tècnica o professional. Els empresaris hauran de disposar de l’habilitació
empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació
que constitueix l’objecte del contracte i acreditar que compten amb els coneixements
tècnics, d’eficàcia, experiència i fiabilitat suficient i els mitjans humans, materials i
organitzatius necessaris per desenvolupar el contracte
També podran presentar proposicions d'acord amb l'article 69 de la LCSP les unions
d'empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessària la
formalització de les mateixes en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació
del contracte al seu favor.
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats
solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb
poders suficients per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte se'n
derivin fins l'extinció del mateix, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats
que puguin atorgar per cobraments i pagaments de quanties significatives.
A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin concorre integrats en una unió
temporal hauran d'indicar els noms i circumstàncies dels que la constitueixin i la
participació de cadascun d'ells, així com que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.
La durada de les unions temporals d'empresaris serà coincident amb la del contracte fins
a la seva extinció.
L’objecte social de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l’objecte del
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.
14. TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
14.1 Termini i lloc de presentació
El termini de presentació de proposicions serà de 20 dies naturals a comptar de l’endemà
de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Fornells de la Selva. Si l’últim dia de presentació de proposicions fos dissabte o dia festiu,
aquest s’ajornarà fins al primer dia hàbil següent.
Les proposicions es presentaran en suport paper, i s’entraran de forma presencial,
necessàriament i únicament en el Registre general de l'Ajuntament de Fornells de la
Selva (C/ Antoni Gaudí, 45. CP 17458) en horari d'atenció al públic (de les 9:00 a les
14:00 hores).

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

30b7ab6a7e0646309fd1719aa61f0064001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/fornellsdelaselva

C/ Antoni Gaudí, 45 – Tel 972 47 61 63 – Fax 972 47 65 31 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA (Gironès)
www.fornellsdelaselva.cat - E-mail: ajuntament@fornellsdelaselva.cat

Narcís Boschdemont
Esparraguera
JOAQUIM CARITG PADROSA

Signatura 1 de 2

25/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2018 ALCALDE

També podran ser enviades per correu postal però, en aquest cas, hauran d’haver entrat
al Registre general de l’Ajuntament, abans de les 14:00 hores del darrer dia de termini per
presentar proposicions. En cas contrari no seran admeses.
La presentació d'ofertes no exigirà la utilització de mitjans electrònics pel fet que es
requereixen equips ofimàtics especialitzats dels quals encara no en disposa l’òrgan de
contractació (disposició addicional 15a.3 de la LCSP).
14.2 Forma de presentació
Cada licitador podrà presentar una única proposició; i no podrà subscriure cap proposta
en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment o ja figura en una unió
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la inadmissió de totes les
propostes per ell subscrites.
Una vegada presentada una proposta solament podrà retirar-se per motius justificats.
Les proposicions són secretes i la seva presentació, d’acord amb l’article 139.1 de la
LCSP, suposa l'acceptació incondicionada per part del licitador del contingut de la totalitat
de les seves clàusules o condicions d’aquest Plec i de la memòria valorada, sense cap
excepció ni reserva, així com l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de contractació per
consultar les dades que es recullen en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic, o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la
Unió Europea.
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article
138 de la LCSP, l'Ajuntament haurà de facilitar-la, almenys, 6 dies naturals abans que
finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es
presenti amb una antelació mínima de 12 dies naturals respecte d'aquella data. Aquesta
sol·licitud s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic indicada en la clàusula primera.
15. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les proposicions per a prendre part en la licitació, d’acord amb l’article 159.4 d) de la
LCSP, es presentaran en un únic sobre tancat, signat pel licitador o persona que el
representi, i indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa.
A l’interior del sobre s’incorporarà, en full independent, una relació dels documents
inclosos ordenats numèricament. La documentació presentada ha de ser originals o
còpies autenticades, conforme a la legislació en vigor.
15.1 Sobre únic. Contingut
Denominat: “Documentació administrativa i de capacitat, i tècnica i de criteris objectius
avaluables mitjançant fórmules relativa al procediment obert simplificat per a la
contractació de les obres “Arranjament camí públic d’accés al nucli de població”
El sobre contindrà la següent documentació
1. Declaració responsable del licitador en què es faci constar que compleix les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració, segons model
que figura a l’annex 1.
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2. Si és el cas, Compromís de constitució d’unió temporal d’empreses (UTE).
3. Oferta econòmica: Contindrà l’oferta econòmica en la qual s’expressarà el preu
d’execució del contracte, havent de figurar com a partida independent l’import de
l’IVA. L’oferta econòmica es presentarà segons el model que figura a l’annex 2
del Plec per a l’aplicació dels criteris de valoració previstos a la clàusula 16
4. Oferta de garantia addicional de l’obra: Contindrà l’oferta dels anys d’addicionals
de garantia de l’obra. Es presentarà segons el model que figura a l’annex 3 del
Plec per a l’aplicació dels criteris de valoració previstos a la clàusula 16.
16. CRITERIS DE VALORACIÓ
16.1 D’acord amb l’article 146 de la LCSP, per a la valoració de les proposicions i la
determinació de la millor oferta s’atendrà a una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la
base de la millor qualitat-preu.
Criteris objectius avaluables mitjançant fórmules.
a) Oferta econòmica (fins a 80 punts)
* Forma de valoració :
S’atorgaran 80 punts a l’oferta més econòmica, i la resta d’ofertes es puntuaran d’acord
amb la següent fórmula:
Puntuació màxima X preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta= ---------------------------------------------------------------------preu de l’oferta que es puntua
L’import del pressupost de licitació és de 41.317,19 euros (IVA exclòs), té caràcter de
màxim i els licitadors no el podran superar en cap cas. En cas de superar-se, les ofertes
quedaran excloses automàticament.
Els licitadors en la seva oferta han d’indicar l’IVA a aplicar en partida independent.
El caràcter anormalment baix de les ofertes s’apreciarà d’acord amb el que disposa
l’article 149 de la LCSP i 85 del RGLCAP i es tramitarà, en el seu cas, d’acord amb la
clàusula 18.3.
b) Oferta garantia addicional de l’obra (fins a 20 punts)
* Valoració màxima: 20 punts
* Forma de valoració :
-

S’assignaran 4 punts per cada any de garantia addicional (amb un màxim de
5 anys), respecte a l’any mínim previst en el Plec.
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16.2 En relació a la puntuació final, i pel cas, que hi hagi empat en la puntuació de les
ofertes presentades, d’acord amb l’article 147 de la LCSP s’adjudicarà el contracte a
l’empresa que al venciment del termini de presentació d’ofertes tingui a la plantilla un
percentatge de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100.
Si persisteix l’empat s’adjudicarà el contracte a l’empresa amb major percentatge de
treballadors fixos amb discapacitat.
En cas de continuar l’empat s’adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat
l’oferta econòmica més baixa.
I en darrer terme, si continua l’empat, s’adjudicarà per sorteig efectuat davant el Secretari
de l’Ajuntament.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat
serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter
previ. Mitjançant comunicació per correu electrònic, s’atorgarà un termini de 3 dies hàbils
perquè els licitadors afectats acreditin fefaentment els criteris anteriors que considerin
necessaris, a fi i efecte que la Mesa resolgui la situació d’empat en la puntuació final de
les ofertes.
16.3 No s’admetran variants al contracte
17. MESA DE CONTRACTACIÓ
De conformitat amb les determinacions de la Disposició addicional segona, apartat 7è de
la LCSP i els articles 21 i 22 del Reial Decret 1817/2009 de 8 de maig, la Mesa de
contractació estarà integrada per:
 Narcís Boschdemont Esparraguera, President de la Mesa (Alcalde).
 Jordi Güell Camps, Vocal (Enginyer municipal)
 Manuel Moreno Cuadros, Vocal (Arquitecte tècnic municipal)
 Joaquim Caritg Padrosa, Vocal (Secretari-Interventor).
 Actuarà de Secretari el propi de la corporació.
En cas de ser necessari aquest membres podran delegar la seva condició en les
persones que creguin adients.
A les reunions de la Mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors/res
especialitzats/ades que siguin necessaris segons la naturalesa dels temes a tractar, els
quals actuaran amb vot però sense veu.
18. OBERTURA DE PROPOSICIONS
18.1 El primer dia hàbil posterior al de la finalització del termini de presentació de les
proposicions, es constituirà la Mesa de contractació a la Sala d’Actes de l’Ajuntament a
les 12:00 hores, per procedir a l'obertura de pliques, en acte públic.
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La puntuació màxima serà de 100 punts i la valoració de les proposicions presentades
s’efectuarà seguint els criteris del barem precedent, amb l’informe motivat de la valoració
de cadascun dels apartats.
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La Mesa qualificarà primerament la documentació administrativa (declaració responsable
i compromís de constitució de UTE), excloent automàticament a les empreses licitadores
que hagin aportat la documentació fora de termini.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador
corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació
administrativa presentada. Les comunicacions es realitzaran per correu electrònic. No
obstant si la Mesa considerés els defectes de la documentació com a substancials o amb
deficiències materials no reparables, es refusarà la proposició.
A més podrà sol.licitar aclariments respecte els certificats i documentació presentada o
requerir-los a la presentació de documentació complementària dins el mateix termini
esmentat.
La plica presentada sense cap documentació al seu interior, serà, per sí sola, causa
d’exclusió de la licitació; així com també ho serà la manca d’esmena dels defectes
indicats anteriorment en el termini establert.
Una vegada qualificada la documentació, la Mesa declararà admesos als licitadors que
hagin acreditat el compliment dels requisits previs indicats en l’article 159.4 de la LCSP, i
farà declaració expressa dels rebutjats i de les causes del rebuig.
18.2 A continuació (o en cas de subsanació de documentació, el quart dia hàbil posterior
al de l’obertura), el President donarà lectura a la resta de documentació continguda en els
sobres, relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules, cloent,
posteriorment, la sessió pública.
18.3 En sessió ja privada, d’acord amb l’article 159.4.f) de la LCSP, la Mesa procedirà a:
1) Prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del
Plec, avaluar i classificar les ofertes.
2) Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del licitador amb millor puntuació.
3) Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que
l'empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder
suficient per formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica
o, si s'escau, la classificació corresponent i no està sotmesa a cap prohibició per
contractar.
4) Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació
pel correu electrònic facilitat perquè en el termini de 7 dies hàbils, a comptar de
l'enviament de la comunicació, aporti la documentació de la clàusula 19
En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que
és anormalment baixa per donar-se els supòsits que preveu l'article 149, la Mesa,
realitzades les actuacions recollides en els punts 1r i 2n anteriors, seguirà el procediment
previst en el citat article, donant audiència a l’empresa que l’hagi presentat per tal que en
el termini de 5 dies hàbils justifiqui la valoració i precisi les condicions de la seva oferta. Si
la Mesa de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes
corresponents, estimés que l’oferta econòmica no pot ser complerta com a conseqüència
de la inclusió de valors anormalment baixos, l’exclourà de la classificació. En cas que
estimés que l’oferta econòmica pot ser complerta, serà d’aplicació l’article 107.2 de la
LCSP, i se li exigirà una garantia complementària del 5% sobre l’import d’adjudicació. La
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manca de presentació dintre de termini de la justificació requerida comportarà l’exclusió
del licitador en el procediment.
Presentada la garantia definitiva (i la resta de documentació de la clàusula 19) i, prèvia
fiscalització del compromís de la despesa per la Intervenció en els termes que preveu la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, en un termini no superior a 5
dies, l’òrgan de contractació procedirà a adjudicar el contracte, procedint-se
posteriorment a la seva formalització.
En cas que en el termini atorgat a l'efecte el candidat proposat com adjudicatari no
presenti la garantia definitiva (o la resta de documentació de la clàusula 19, en els termes
de la clàusula 19.3), s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en
puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir l'esmentada garantia definitiva.
En el cas que l'empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació que no estigui
inscrita en el Registre de Licitadors, la mateixa s'haurà d'aportar en el termini de 7 dies
hàbils establert per presentar la garantia definitiva.
19. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L’ADJUDICACIÓ
L'Ajuntament requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta, perquè en el termini
de 7 dies hàbils, presenti la següent documentació:
19.1 Documentació a presentar per les empreses NO inscrites al Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya
D’acord amb l’article 140.4 de la LCSP, les circumstàncies relatives a la capacitat,
solvència i absència de prohibicions de contractar hauran de concórrer en la data final de
presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte
a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari.
a.1) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals):
document nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el
número d’identificació fiscal (NIF).
a.2) Per a les persones jurídiques: escriptura de constitució i modificació, en
el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF on hi consti
l’objecte social de l’empresa. 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 que constin les normes
reguladores de l’activitat de l’empresa i el seu objecte social, inscrits, en el seu
cas, en el Registre oficial corresponent.
a.3) Per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha
d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o comercials
adients, o la presentació de les certificacions que s’indiquen a l’apartat 1 de
l’annex I del RGLCAP.
a.4) Per les empreses estrangeres no compreses a l’apartat anterior:
aportació d’un informe expedit per la missió diplomàtica permanent, o per
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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 pel Secretari de la Corporació o fedatari públic.
b.2) DNI del representant i del signatari de la proposició econòmica.
c) Documentació que acredita la no prohibició de contractar.
Declaració responsable, signada pel legal representant, manifestant que la persona física
o els administradors de la persona jurídica, en el seu cas, no incorren en cap de les
prohibicions per a contractar amb l’Administració, de l’article 71 i 72 de la LCSP, i d’estar
al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons
model que figura a l’annex 4.
d) Documentació que acredita la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
-
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Signatura 1 de 2

Solvència econòmica i financera: S’acreditarà amb la presentació del següent
document:
 Declaració responsable sobre el volum global de negoci de l’empresa,
referit a l’any de major volum dels 3 últims conclosos en funció de la
data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari. El volum de
negoci de l’empresa referit a l’any de major volum haurà de ser igual o
superior a 1,5 vegades el valor estimat del contracte, és a dir,.
61.975,78 euros.
En cas contrari es considerarà que el licitador no reuneix la solvència
econòmica i financera exigida i serà exclòs de la licitació.
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l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti,
prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local
professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment
en el tràfic local dins l’àmbit de les seves activitats que abasta l’objecte del
contracte. També han d’aportar un informe expedit per la missió diplomàtica
permanent d’Espanya o de la Secretaria general de comerç exterior, que
acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’acord sobre contractació
pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de
contractes de quantia igual o superior a la prevista a l’article 16 del TRLCSP, o
en cas contrari, un informe de reciprocitat.

La declaració haurà d’anar acompanyada dels comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, o si l’empresari no està
inscrit a l’esmentat registre oficial, en el que hagi d’estar inscrit. En
aquest darrer cas, el volum anual de negoci s’acreditarà mitjançant la
presentació dels seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil
-

Solvència tècnica o professional: S’acreditarà amb la presentació dels següents
documents:
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Relació de les obres o treballs de naturalesa igual o similar a la de
l’objecte del contracte, executades en els darrers 5 anys, avalades
amb certificats de bona execució indicatius de l’import, dates i lloc
d’execució de les obres.
Caldrà acreditar l’execució, de com a mínim 3 obres d’objecte similar
en l’any d’execució de major obres semblants.
En cas contrari es considerarà que el licitador no reuneix la solvència
tècnica o professional exigida i serà exclòs de la licitació.

Alternativament, es podrà substituir la forma d’acreditació de la solvència econòmica i
financera, i tècnica o professional referida en els paràgrafs anteriors, acreditant una
classificació empresarial igual o superior a GRUP G SUBGRUP 4 CATEGORIA 1.
Caldrà acompanyar al certificat de classificació empresarial, una declaració responsable
sobre la vigència de les dades que hi figuren, segons model de l’annex 5
Si l'empresa es trobés pendent de classificació, s’ haurà d'aportar el document acreditatiu
d'haver presentat la corresponent sol·licitud per a això, havent de justificar estar en
possessió de la classificació exigida el dia de finalització del termini de presentació de
proposicions.
e) Documentació específica per a les empreses estrangeres.
Les empreses estrangeres presentaran una declaració expressa de sotmetre's a la
Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
f) Documentació específica relativa a les unions temporals d’empreses
f.1) Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva
capacitat d’obrar i solvència conforme als apartats anteriors.
f.2) Caldrà presentar un document, que podrà ser privat, en el que pel cas de
resultar adjudicataris es comprometen a constituir-la. Aquest document haurà
d’anar signat pels representants de cadascuna de les empreses i en ell
s’expressarà la persona que designin representant de la UTE davant
l’Administració per tots els efectes relatius al contracte, així com la participació
que a cadascun d’ells li correspongui en la UTE.
f.3) Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració
competent. Només en el cas de resultar adjudicatària la unió , haurà
d’acreditar la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF
definitivament assignat.
g) Certificat positiu de l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria acreditant que
I'empresa es troba al corrent d'obligacions tributaries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributaria amb l'Estat.
h) Certificat positiu, emes per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions de I'empresa amb la Seguretat Social.
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i) Certificat positiu, emes per la intervenció de Fornells de la Selva, acreditatiu que
I'empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Fornells.
En aquest cas, el certificat esmentat, s’expedirà d'ofici per l'Ajuntament.
j) Relació del personal que adscriurà a l’execució del contracte, indicant el nom,
cognoms, DNI, i número d’afiliació a la Seguretat social. Aquesta acreditació es realitzarà
mitjançant la presentació del TC2 corresponents. Alternativament, en cas de no tenir
encara contractats els treballadors que s’ocuparan en l’execució del contracte, una
declaració responsable conforme acreditarà l’afiliació i alta de tots ells quan els hagi
contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici dels treballs.
k) Resguard de constitució de la garantia definitiva prevista a la clàusula 12.2
d’aquest Plec. Per si és el cas trobareu un model d’aval bancari a l’annex 6.
l) Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil prevista a la clàusula
10.3 d’aquest Plec i del justificant de la seva vigència.
19.2 Documentació a aportar per les empreses inscrites en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI)
La inscripció en el RELI acredita, a tenor del que s’hi reflecteix i excepte prova en contra,
les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat jurídica i capacitat
d’obrar, representació, classificació empresarial, habilitació professional o empresarial,
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la concurrència o no de les prohibicions de
contractar que hagin de constar-hi.
Documentació a presentar
a) Declaració de vigència de les dades que inclou, segons models 1 ó 2 que figuren a
l’annex 7, segons s’escaigui, i la següent documentació.
b) Certificat positiu, emes per la intervenció de Fornells de la Selva, acreditatiu que
I'empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Fornells.
En aquest cas, el certificat esmentat, s’expedirà d'ofici per l'Ajuntament.
c) Relació del personal que adscriurà a l’execució del contracte, indicant el nom,
cognoms, DNI, i número d’afiliació a la Seguretat social. Aquesta acreditació es realitzarà
mitjançant la presentació del TC2 corresponents. Alternativament, en cas de no tenir
encara contractats els treballadors que s’ocuparan en l’execució del contracte, una
declaració responsable conforme acreditarà l’afiliació i alta de tots ells quan els hagi
contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici dels treballs.
d) Resguard de constitució de la garantia definitiva prevista a la clàusula 12.2
d’aquest Plec. Per si és el cas trobareu un model d’aval bancari a l’annex 6.
e) Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil prevista a la clàusula
10.3 d’aquest Plec i del justificant de la seva vigència.
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19.3 Si el licitador proposat no presenta la documentació requerida, dins el termini
concedit, s’entendrà que retira la seva oferta, procedint-se a requerir la mateixa
documentació al següent licitador classificat en l’ordre de puntuació. No obstant, si es
presentés la documentació incompleta o amb defectes esmenables, l’òrgan de
contractació atorgarà un termini de 3 dies hàbils per esmenar-ho.
20. ADJUDICACIÓ
L’òrgan de contractació haurà d’acordar l’adjudicació del contracte, de forma motivada,
dins els 5 dies hàbils següents als de la recepció de la documentació requerida al licitador
proposat.
L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de 2 mesos a comptar de l’endemà
de l’obertura de les proposicions. Si existeixen ofertes anormalment baixes, ó raons
tècniques que ho justifiquin, aquests terminis es podran ampliar fins a 15 dies hàbils més.
Un cop transcorreguts el termini assenyalat per a l’adjudicació sense que s’hagi dictat
acord, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o cancel.li la
garantia constituïda, sens cap mena d’indemnització. No obstant això, l’òrgan de
contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini
superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil del Contractant, mantenintse la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
L'adjudicació serà motivada, i un cop adoptada es notificarà als candidats o licitadors en
el termini dels 10 dies hàbils següents al de l’adopció de l’acord, i simultàniament, es
publicarà en el perfil de contractant.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Un cop formalitzat el contracte, i transcorreguts els terminis per
interposar recursos sense que s’hagin interposat, la documentació administrativa quedarà
a disposició dels interessats.
En aplicació de la resolució de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació
d’11 de juliol de 2006, un cop la resolució sigui ferma i transcorregut el termini d’un any
des de l’adjudicació del contracte sense que els licitadors no adjudicataris exerceixin el
dret a recuperar la documentació, l’Ajuntament de Fornells de la Selva es reserva la
potestat de destruir-la.
Quan els licitadors hagin concorregut en unió temporal d’empreses, s’haurà d’aportar
l’escriptura de constitució abans de la formalització del contracte.
21. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicatari està obligat a la formalització del contracte en document administratiu, que
en cap cas pot implicar alteració dels termes en que s’ha fet l’adjudicació.
La formalització del contracte s’ha de fer no més tard dels 15 dies hàbils següents als de
la recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació als licitadors i candidats presentats,
d’acord amb l’article 153.4 de la LCSP
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L’anunci de formalització del contracte es publicarà en el Perfil del Contractant d’acord
amb el que disposa l’article 154 de la LCSP.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la formalització prèvia en document
administratiu del contracte.
En el supòsit que el contracte no es formalitzi en termini per causes imputables a
l’administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que
la demora li pugui ocasionar. Si pel contrari, no es formalitza per causes imputables a
l’empresa adjudicatària, es procedirà a proposar com a adjudicatària a la següent
empresa classificada.
D’acord amb l’article 346 de la LCSP, un cop formalitzat el contracte, es comunicaran les
dades bàsiques del mateix al Registre públic de contractes de la Generalitat.
22 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
S'estableix la següent condició especial d'execució del contracte, d'acord amb les
determinacions de l'article 202 de la LCSP: Consideracions de tipus social - Compliment
de les Convencions fonamentals de l'Organització Mundial del Treball. L’adjudicatari a
més de complir, respecte de les persones treballadores vinculades a l'execució del
contracte, les disposicions legals, reglamentàries i convencionals vigents en matèria
laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball, haurà de complir el conveni
col·lectiu aplicable, respectant les condicions que, respecte a la subrogació de persones
treballadores s'estableixin en aquest conveni i abonant, en tot cas, almenys el salari
recollit en el mateix segons la categoria professional que li correspongui a la persona
treballadora. Aquesta condició especial d'execució del contracte serà exigida igualment a
tots els subcontractistes que participin en la seva execució. 26.2.- Emesa la certificació
final d’obra, el contractista haurà de presentar a l’Ajuntament una declaració jurada
acreditant el compliment d’aquesta condició especial d’execució.
23 DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI
Seran a càrrec de l’adjudicatari les següents despeses:
 Les que es produeixin amb motiu dels tràmits preparatoris i de formalització del
contracte, si s’escau.
 Les d’elevació del contracte a escriptura pública, si així ho sol.licita el contractista.
24. EXECUCIÓ DE LES OBRES
24.1 Execució de les obres
L’execució i la corresponent responsabilitat del contractista són les que determina l’article
244 de la LCSP. L’obra es realitzarà amb subjecció estricte a les clàusules estipulades en
aquest Plec; al projecte aprovat; al Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i
a les instruccions de la direcció de les obres.
Finalitzades les obres, es presentarà un projecte amb les obres realment executades (asbuilt).
24.2 Interpretació del projecte
Correspondrà al director facultatiu de l’obra la interpretació tècnica del projecte i la
facultat de dictar les ordres oportunes per al seu desenvolupament.
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El contractista no podrà, en cap cas, al·legar indefinició del projecte. Si considera que hi
ha alguna indefinició, haurà de sol·licitar la corresponent definició a la direcció abans de
la seva realització. La direcció de les obres haurà de contestar per escrit en el termini
màxim d’un mes des de la sol·licitud.
24.3 Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i el contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori
que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la tramitació d’aquestes no determinarà la paralització del contracte.
24.4 Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut.
La direcció facultativa de l’obra estarà constituïda per un director d’obra i serà a càrrec
d’un professional competent nomenat a l’efecte. Les instruccions seran dictades per la
direcció d’obres a través del llibre d’obra.
La direcció de les obres efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància de la correcta
realització de les obres.
La coordinació de seguretat i salut de les obres serà encarregada al mateix tècnic director
de l’obra.
24.5 Delegat d’obra.
El delegat d’obra del contractista haurà de ser una persona qualificada amb experiència
acreditada en obres similars a les que són objecte del contracte i no podrà ser substituït
fins a l’acabament de l’obra, llevat que per causes justificades ho autoritzi l’Ajuntament,
previ informe de la direcció de l’obra. Aquest delegat d’obra serà el responsable de la
bona marxa dels treballs i del comportament del personal: serà la persona que farà
d’enllaç amb els corresponents serveis municipals, amb el responsable del contracte i
amb la direcció facultativa i haurà de coordinar també les tasques dels subcontractistes
autoritzats que intervinguin en l’execució de l’obra.
Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament les
dades de la persona designada com a delegat d’obra.
24.6 Comprovació del replanteig.
Dins dels 7 dies naturals següents a la data de formalització del contracte es farà la
comprovació del replanteig de l’obra d’acord amb el que disposen els articles 237 de la
LCSP i 139 i ss. del RGLCAP per part del director de l’obra, en presència del contractista
i el resultat es reflectirà en una acta que formarà part del contracte.
24.7 Programa de treball.
En el termini màxim de 7 dies naturals següents a la data de formalització del contracte
i, en tot cas, abans de l’acta de comprovació del replanteig, el contractista presentarà el
programa de treball a l’Ajuntament i no podrà modificar-se, exceptuant-ne un
reajustament d’anualitats en els termes previstos a l’article 96 del RGLCAP.
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24.8 Preus contradictoris de partides o treballs no previstos en el projecte.
Per a la realització, si s’escau, d’acte de preus contradictoris de partides o treballs no
previstos en el projecte, es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres
de preus simples i compostos del projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions
en rendiments i preus establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per l’any
en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la
baixa de licitació i amb aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i
relatius als conceptes de despeses auxiliars, del benefici industrial i despeses generals.
24.9 Avaluació de riscos.
El contractista està obligat a presentar a la Corporació Municipal, en el termini màxim de
7 dies naturals següents a la data de formalització del contracte i, en tot cas, abans de
l’acta de comprovació del replanteig, una avaluació de riscos d’acord amb la Memòria
valorada del Plec de prescripcions tècniques.
El contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que
li siguin dictades pel coordinador de seguretat i salut per a la regulació de les relacions
entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i, en
general, d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució de l’avaluació de riscos, i el
compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
L’avaluació de riscos aprovada estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut
de l’Administració Pública competent.
Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i
els representants dels treballadors podran presentar al coordinador de seguretat i salut,
per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes l’avaluació de riscos estarà també a disposició de les esmentades
persones i òrgans així com de la direcció d’execució de l’obra.
En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i
execució de l’avaluació de riscos, tant per part del seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes, si és el cas
El coordinador de seguretat i salut tindrà al seu càrrec el llibre d'incidències i el gestionarà
d'acord amb el que disposa l'article 13 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
24.10 Pla de gestió de residus
El contractista estarà obligat a redactar el Pla de gestió de residus, d'acord amb el que
estableix el Reial decret 105/2008, d' l de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició i presentar-lo a l'Ajuntament, en el termini màxim
de 7 dies naturals següents a la data de formalització del contracte i, en tot cas, abans
de l'acta de comprovació del replanteig. Aquest pla, un cop informat favorablement per la
direcció-facultativa de les obres, serà aprovat pel l'Ajuntament.
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El contractista també estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que
estableix la normativa vigent sobre la gestió dels residus que generi durant l'execució de
les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, 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 demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció.
24.11 Assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra.
El director d'obra podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats
d'obra i demanar els informes pertinents, essent les despeses que s'originin a càrrec del
contractista, fins l'u i mig per cent (1,5%) del preu d'adjudicació de les obres. Si les
despeses per aquest concepte sobrepassen l'esmentat límit, seran a càrrec de
l'Ajuntament els que donin resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les
condicions que es fixen en els respectius plecs.
24.12 Senyalització de les obres.
El contractista estarà obligat a adquirir i instal·lar pel seu compte i al seu càrrec els
cartells i senyals que calguin per a indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que
ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en la zona
esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres que la
direcció d'obra dicti al respecte.
Tractant-se d’una actuació subvencionada per la Generalitat, en cas de requerir-se,
s’haura de rotular i instal.lar cartell indicatiu de l’obra amb les condicions fixades per la
Generalitat i a càrrec de l’adjudicatari.
El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició, si és el cas.
25. RESPONSABLE DEL CONTRACTE, DIRECCIÓ DE L’OBRA I DELEGAT DE
L’OBRA
25.1 De conformitat amb el que s'estableix a l'article 62 del TRLCSP, l'òrgan de
contractació designa al Sr. Narcís Boschdemont i Esparraguera, Alcalde de l’Ajuntament,
com a persona responsable del contracte, a qui li correspondrà supervisar la seva
execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d'assegurar la correcta execució de les prestacions pactades, deixant salvada l'adopció
de decisions que corresponguin a l'atribució exclusiva de l'òrgan de contractació.
El responsables del contracte podran donar instruccions a l’adjudicatari i resoldre les
incidències ordinàries derivades de l’execució de les obres sense perjudici de les
competències legalment atribuïdes a l’òrgan de contractació. En particular els
corresponen les funcions i tasques següents: a) Requerir a l’empresa adjudicatària la
documentació relativa al compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals
dels treballadors/es adscrits a l’obra. b) Signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
c) Seguiment del compliment del contracte. d) Donar el vistiplau a les factures
presentades pel contractista. f) Informar les peticions de revisions de preus presentades
pel contractista. g) Elaborar informe proposta a elevar l’òrgan de contractació en relació
amb la finalització o aplicació de pròrrogues previstes en el contracte. h) Comprovar els
documents acreditatius del compliment de les obligacions del contractista en matèria
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25.2 Es designa director de l'obra i coordinador de seguretat i salut a l’enginyer municipal,
Sr. Jordi Güell i Camps qui exercirà les funcions de direcció, inspecció, comprovació i
vigilància necessàries per a la correcta execució de l'obra contractada. Les ordres al
contractista es consignaran per escrit. Quan les esmentades ordres siguin verbals hauran
de ser ratificades per escrit en el termini de 48 hores. El director de les obres podrà estar
auxiliat pel personal que l'òrgan de contractació designi.
25.3 El delegat d'obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat amb experiència
acreditada en obres de similiar naturalesa a les que són objecte d'aquest contracte.
25.4 Si el contractista, o persones que en depenguin, incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l’òrgan competent podrà exigir
l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execució del que
s’hagués pactat
26. RISC I VENTURA
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, tal i com disposa
l’article 197 de la LCSP, que únicament tindrà dret a indemnització en els casos i amb els
procediments que preveu la Llei, per concurrència de causes de força major.
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i
precaucions degudament acreditades pel contractista per tal de no considerar els danys
que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prèvies o
immediates després d’esdevenir els fets causants dels danys.
Si, presentada sol.licitud d’indemnització per causa de força major, transcorreguessin 3
mesos sense haver recaigut resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició.
L’Ajuntament eludeix tota mena de perjudicis que l’adjudicatari pugui ocasionar com a
conseqüència de l’execució de ‘obra, per la qual casa se’l considera únic responsable
En qualsevol cas i en base al principi de risc i ventura, l’execució del contracte tindrà la
consideració de preu tancat i el contractista s’haurà de fer càrrec de les incidències i
variacions que es produeixin en l’execució del mateix.
27. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 190 TRLCSP, ostenta les següents
prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
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d’Hisenda i de Seguretat Social. i) Qualssevol altra relacionada amb el desenvolupament
de les obres i el compliment del contracte.
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L’Ajuntament seguirà ostentant les potestats de direcció i control, raó per la qual el
contractista estarà subjecte a l’acció fiscalitzadora i de control de l’Ajuntament de Fornells
de la Selva.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del
contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació competent, els acords del qual
posaran fi a la via administrativa. Contra aquests acords es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, conforme a allò previst a la Llei de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sens perjudici que els interessats puguin interposar el recurs potestatiu de
reposició previst als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
28. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
28.1 Una vegada perfeccionat el contracte, i d’acord amb les determinacions dels articles
203 a 207 i 242 de la LCSP, l’òrgan de contractació només pot introduir-ne modificacions
per raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, justificant degudament la
seva necessitat en l’expedient. Cal tenir en compte que, en cap cas, podran afectar a les
condicions essencials del contracte.
28.2 No tindran la consideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu
objecte que no es puguin integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció d’aquest o
que consisteixin en la realització d’una prestació susceptible d’utilització o aprofitament
independent o dirigida a satisfer finalitats noves no contemplades en la documentació
preparatòria del contracte, que han de ser contractades de forma separada, podent
aplicar, si s’escau, el règim previst per a la contractació de prestacions complementàries,
si concorren les circumstàncies previstes a l’article 205.b) de la LCSP.
28.3 A títol enunciatiu i no exhaustiu, les causes que poden originar les condicions per a
generar una modificació de contracte són les següents:
a) Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la
LCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni
tingui per objecte eludir l’aplicació de la Directiva.
b) Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a un
tercer, en els termes establerts a l’article 214.1 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà
l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació per a la cessió del contracte i
que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector púbic, tingui la
solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del
contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.
c) El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic.
28.4 Les modificacions del contracte s’han de formalitzar conforme a les determinacions
de l’article 153 de la LCSP.
28.5 El procediment a seguir per efectuar la modificació del contracte serà el següent:
1. Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
2. Audiència al contractista i del redactor del projecte pel termini de 3 dies hàbils.
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3. Informe de Secretaria.
4. Proposta d’acord de modificació del contracte per a la seva elevació a l’òrgan de
contractació.
5. Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció.
6. Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses
complementàries corresponents.
7. Notificació al contractista. 8.- Formalització en document administratiu, d’acord
amb l’article 153 de la LCSP, per remissió dels articles 203 i 206 de la LCSP.
28.6 No obstant això, d’acord amb l’article 242.4 de la LCSP, no tindran la consideració
de modificacions:
a) L'excés d'amidaments, entenent per tal, la variació que durant la correcta execució de
l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés
d'amidaments serà recollit en la certificació final de l'obra.
b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en
aquesta Llei i les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment
del preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del
3% del pressupost primitiu del mateix.
29. CESSIÓ DEL CONTRACTE.
El drets i obligacions derivats del contracte no podran ser cedits a tercers.
30. SUBCONTRACTACIÓ
La subcontractació per l'adjudicatari de la realització parcial del contracte per tercers
estarà subjecta al requisits establerts en l'article 215 i 216 de la LCSP. Tanmateix, seran
d'aplicació les disposicions contingudes a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de
la subcontractació en el sector de la construcció, d'aplicació als contractes de les
Administracions Públiques, amb les especialitats que es deriven de la Llei reguladora dels
esmentats articles, d'acord amb la seva disposició addicional segona. El pagament a
subcontractistes i subministradors s'ajustarà al que disposa l'article 228 del TRLCSP.
31. COMPLIMENT DEL CONTRACTE
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat dels
treballs d’acord amb les condicions establertes i a plena satisfacció de l’Ajuntament, de
conformitat amb el que disposa l’article 210 i 243 de la LCSP, i 163 a 169 del RGLCAP.
El contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions que es formulin
en relació amb el compliment del contracte.
32. RECEPCIÓ DE LES OBRES
Executades les obres i instal·lacions es procedirà, dins del mes següent a la comunicació
de l'acabament que efectuarà el contractista, a l'acte formal de recepció, aixecant l'acta
corresponent. En representació de l'Ajuntament assistirà el responsable del contracte o
un facultatiu designat per l'Ajuntament, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres,
i el contractista, que podrà estar acompanyat d'un facultatiu.
En el moment de la recepció de les obres es comprovarà, en particular, el compliment pel
contractista de les següents obligacions:
a) La retirada total dels elements adscrits a l'obra per part del contractista.
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b) El compliment no defectuós del contracte.
c) El compliment dels criteris d'adjudicació.
d) El compliment de les condicions d'execució.
Quan les obres no es trobin en condicions de ser rebudes, ho faran constar en l'acta,
detallant les instruccions necessàries per esmenar els defectes observats i fixant el
termini per portar a terme les esmenes. Si transcorregut aquest termini, el contractista no
ho ha efectuat, se li podrà concedir un altre termini improrrogable o bé es pot declarar
resolt el contracte.
Els actes de l'Ajuntament que poguessin significar la implícita possessió de les obres, no
exclouran la formalització de l'acta de recepció amb la indicació, en el seu cas, de les
deficiències observades i a reparar pel contractista.
A partir de la formalització de l'acta de recepció començarà a computar el termini de
garantia de l'obra i s'inicia també el termini d'un mes per a practicar la medició general,
d'acord amb l'article 166 RGLCAP i el de 3 mesos per aprovar la certificació final de les
obres. La liquidació del contracte s'haurà de formular i aprovar una vegada transcorregut
el termini de garantia de les obres, d'acord a l'article 210 i 291 de la LCSP i 169 del
RGLCAP.
33. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de les obres es fixa en 1 any a comptar de la data de signatura de
l’acta formal de recepció de les obres.
Els licitadors podran millorar aquest termini mínim oferint increments anuals fins a un
màxim de 5 anys addicionals, els quals seran ponderats d’acord amb el criteri de
valoració determinat a la clàusula 16 d’aquest Plec.
Durant el termini de garantia de les obres, el contractista tindrà cura , en tot cas, de la
conservació i policia de les obres.
Un cop transcorregut el període de garantia ofert pel contractista conforme l’establert en
aquesta clàusula sense que l’Ajuntament hagi formulat cap objecció, l’òrgan de
contractació aprovarà la liquidació parcial o total del contracte, segons s’escaigui, i
acordarà la cancel.lació parcial o total de la garantia definitiva d’acord amb el que
disposen els articles 111 de la LCSP.
34. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
En relació amb les causes de resolució contractual s'estarà a l'establert als articles 245
de la LCSP. La resolució s'acordarà per l'òrgan de contractació mitjançant el procediment
que garanteixi l'audiència del contractista i amb els efectes previstos als articles 246 de la
LCSP i 109 al 113 i 172 del RGLCAP.
En tot cas, davant la resolució del contracte, per causa imputable al contractista, s'estarà
al que disposa la LCSP, en quant a la indemnització de danys i perjudicis en favor de
l'Ajuntament.
35. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA.
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D’acord amb allò previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, els licitadors, durant la tramitació de la licitació,
estaran obligats a donar compliment als principis ètics i regles de conducta següents:
- Els licitadors han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar,
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que,
al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
- Amb caràcter general, els licitadors, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les
obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit de les prestacions
a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública.
- En particular, els licitadors assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos
les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o
per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) No utilitzar informació confidencial, coneguda durant la licitació, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici.
f) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
36. DISPOSICIONS GENERALS DEL RÈGIM SANCIONADOR.
El règim sancionador es regularà pel que disposen les normes legals aplicables, i, a més,
seran específiques d’aquest contracte les infraccions i penalitats que s’assenyalen en
aquest Plec.
37. PENALITATS AL CONTRACTISTA
En el cas que el contractista, d’acord amb l'article 192.4 de la LCSP, porti a terme un
compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte o incompleixi els seus
compromisos, se li imposaran penalitats que hauran de ser proporcionals a la gravetat de
l’incompliment i el seu import no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte.
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Així, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes
tot seguit:
a) Per incompliment o compliment defectuós. S'imposaran penalitats per incompliment o
compliment defectuós si, durant l’execució del contracte, les obres no es presten d’acord
amb les determinacions de la memòria valorada, tal com habiliten els articles 146.6 i
192.1 de la LCSP.
Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament.
La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l'obligació que
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes i de la correcta execució de les
obres.
b) Per incomplir criteris d'adjudicació. S'imposaran al contractista penalitats per incomplir
els criteris d'adjudicació si, durant l'execució del contracte o al temps de la seva recepció,
s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert algun o alguns dels
compromisos assumits en la seva oferta, especialment els relatius al termini d’execució
del contracte, tal com habiliten els articles 146.6 i 192.1 de la LCSP.
Per a considerar que l'incompliment afecta a un criteri d'adjudicació caldrà que al
descomptar-se un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri
d'adjudicació incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor valorada.
Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament.
La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.
c) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués
incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials o total, caldrà atenirse a les determinacions de l'article 193 de la LCSP quant a la imposició d'aquestes
penalitats, podent optar l’Ajuntament per resoldre el contracte o per imposar una penalitat
diària de 0.60 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte.
Igualment es pot sancionar al contractista, amb la mateixa multa, per altres incompliments
de les seves obligacions.
Les multes a què es refereix el paràgraf anterior, es faran efectives en la forma i terminis
que determina la LCSP i el RGLCAP. Es complementarà la garantia sempre que se
n'extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat al
contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del
contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.
Totes aquestes penalitats s’imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament
executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
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En les següents clàusules es detallen les infraccions i les penalitats corresponents.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l'obligació que
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes i de l’execució correcta de les
obres.
38. INFRACCIONS.
Les infraccions en què pugui incórrer el contractista en l’execució de les obres es
classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla en aquest
capítol.
39. INFRACCIONS LLEUS.
Són infraccions lleus:
En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista:
1) L’omissió del deure, per part del contractista, de comunicar les incidències o situacions
anòmales que es produeixin en el desenvolupament de les obres.
2) La reticència a facilitar la informació relativa al control de les obres o l’incompliment
dels terminis d’entrega de documentació a l’Ajuntament.
3) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin
tipificades com a greus o molt greus.
4) La no compareixença del representant de l’empresa o personal d’aquesta quan siguin
requerits per l’Ajuntament.
5) El retard, la negligència o l’oblit en el compliment de les funcions, encàrrecs i serveis i,
sobretot, l’incompliment dels terminis fixats per les incidències, ordres o tasques
comunicades per l’Ajuntament.
En relació amb l’execució de les obres:
6) La modificació d’alguna de les obligacions en l’execució de les obres per causes
justificades sense la comunicació immediata a l’Ajuntament.
En relació amb altres supòsits:
7) Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les prescripcions dels
Plecs o del contracte en general, i no suposi una greu o molt greu pertorbació en
l’execució de les obres.
8) En general l’incompliment dels deures i les obligacions del contractista per negligència
o per oblit inexcusables.
9) L’incompliment de caràcter lleu de les obligacions laborals i socials respecte del
personal adscrit a les obres.
10) La contravenció de qualsevol obligació o càrrega establerta en aquest Plec, en el
projecte d’obra local ordinària o en la proposició presentada pel contractista, sempre que
no constitueixi falta greu o molt greu.
40. INFRACCIONS GREUS.
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En relació amb el compliment de les obligacions legals:
1) Incompliment de la condició especial d’execució del contracte establerta a la clàusula
22.
2) La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es
coneguin com a causa de les obres que es realitzin i que no constitueixin infracció molt
greu.
3) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
4) El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats.
En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista:
5) No informar l’Ajuntament amb la diligència deguda de tota incidència amb repercussió
greu per a les obres.
6) El retard superior a 24 hores en la comunicació d’incidències o de situacions
significatives per al desenvolupament de les obres.
7) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.
8) La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les obres.
9) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents de
l’Ajuntament relatives als deures i les obligacions pròpies del contractista, així com tota
infracció no recollida en aquesta clàusula, però que causi un perjudici a les obres que es
pugui conceptuar com a greu.
En relació amb el personal adscrit a les obres:
10) La no destinació a l’execució del contracte d’algun dels membres de l’equip tècnic
ofert.
11) La indisponibilitat del telèfon mòbil de localització del responsable de l’empresa
durant un temps superior a 12 hores i inferior a 48 hores.
12) La no substitució del personal durant les baixes laborals o els períodes de vacances.
En relació amb l’execució de les obres:
13) Demora en l'inici de l’execució de les obres superior a un dia, sempre que no existeixi
causa de força major.
14) L’incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts
en la memòria valorada.
15) Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional.
16) Manca d'acompliment de les seves obligacions econòmiques o respecte del personal
al seu càrrec.
17) No executar les obres de la forma disposada en el Plec, en la memòria valorada o
concretada en l’oferta de licitació, a partir de la qual s’hagués adjudicat el contracte.
18) Produir danys a tercers com a conseqüència de la deficient execució de les obres.
19) L’incompliment de les ordres o instruccions dels serveis tècnics municipals en relació
amb la modificació de les tasques ordinàries de l’execució de les obres per motius de
necessitat o prioritat, o qualsevol altre relacionada amb l’execució de les obres.
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20) Qualsevol d’altres que es derivin de l’incompliment de les prescripcions del Plec, del
projecte d’obra local ordinària o del contracte en general i suposin una greu pertorbació
en el l’execució de les obres.
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En relació amb altres supòsits:
21) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.
22) La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.
23) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’execució de
les obres o que causin danys a l’Ajuntament i que no constitueixin falta molt greu.
24) La comissió de 3 faltes lleus en un termini de 3 mesos.
25) Així mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes
anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el Plec,
sempre que siguin en perjudici greu en l’execució de les obres.
41. INFRACCIONS MOLT GREUS.
Són infraccions molt greus:
En relació amb el compliment de les obligacions legals:
1) La inexistència o falta de cobertura de pòlissa d'assegurança que empari el risc i les
responsabilitats de l'adjudicatari a què fa referència el Plec de clàusules per a l’execució
de les obres.
2) El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social o incompleixi les determinacions en relació amb la prevenció de riscos
laborals.
En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista:
3) Quan, després de requerir el contractista per executar qualsevol aspecte de la seva
oferta, i avaluada per l’òrgan de contractació, aquell continuï sense executar-la.
En relació amb l’execució de les obres:
4) Demora en l'inici de l’execució de les obres superior a 2 dies, sempre que no existeixi
causa de força major.
5) Les paralitzacions o interrupcions en l’execució de les obres durant més de 24 hores,
llevat d’una causa de força major comunicada immediatament a l’Ajuntament.
6) El retard sistemàtic en l’execució de les obres (més de 6 advertències per correu
electrònic de l'Ajuntament, en el termini de 3 mesos).
En relació amb altres supòsits:
7) La cessió del contracte a tercers sense autorització municipal.
8) La comissió de 3 faltes greus en un termini de 3 mesos.
42. CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA RESPONSABILITAT.
Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant
sota els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:
a) la intencionalitat.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

la pertorbació de les obres.
els danys produïts a l’Ajuntament o als ciutadans.
la quantitat de ciutadans o usuaris afectats.
la reincidència en les infraccions.
la participació en la comissió de la infracció.
la transcendència social de la infracció.
el comportament especulatiu de l’infractor.
la quantia global de l’operació que ha estat objecte de la infracció.
la quantia del benefici il·lícit estimat.
l’esmena dels defectes derivats de l’incompliment quan no s’hagin derivat
perjudicis directes a l’Ajuntament o a tercers.

43. QUANTIFICACIÓ DE LES PENALITATS.
Com regla general, la seva quantia podria ser un 1% del pressupost del contracte, tret
que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu,
en aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%,
respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la
gravetat.
44. MESURES ADDICIONALS.
L’aplicació de penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis que pugui tenir
dret l’Ajuntament, originada per l’incompliment del contractista.
45. EXPEDIENT SANCIONADOR PER A LA IMPOSICIÓ DE PENALITATS.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’Alcaldia, adoptat a proposta del responsable del
contracte i s’imposaran en virtut d’expedient instruït amb aquesta finalitat.
46. PROCEDIMENT PER A LA IMPOSICIÓ DE PENALITATS.
46.1 La competència per incoar de l’expedient sancionador és de l’Alcaldia.
46.2 La instrucció de l’expedient s’encarregarà a un representant de l’Ajuntament i el
secretari de l’expedient serà un funcionari/ària de l’Ajuntament. En tot cas, es donarà
audiència al contractista per un termini de 10 dies hàbils.
46.3 La resolució de l’expedient correspon a l’Alcaldia. L’acord serà immediatament
executiu.
46.4 La sanció serà abonada dins el termini de 15 dies hàbils a comptar del següent al de
notificació de la resolució sancionadora. Transcorregut aquest termini sense haver-se
efectuat l’abonament, l’import de la sanció serà compensat mitjançant deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o
sobre la garantia que, en el seu cas, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les
factures esmentades. En aquest cas, el contractista ha de complementar la garantia
constituïda fins a la seva totalitat en el termini que a l’efecte li sigui atorgat.
46.5 Les penalitats que es puguin imposar no impedeix per a què l’Ajuntament pugui
exigir la corresponent indemnització per danys i perjudicis que es puguin ocasionar, fins i
tot per via de constrenyiment.
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46.6 La resta d’aspectes procedimentals s’ajustaran al que disposa la legislació aplicable
en matèria sancionadora.
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46.7 En cap cas l’import de la sanció podrà esser inferior al benefici que el contractista
hagi pogut obtenir de la infracció.
47. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
El règim jurídic del contracte ve determinat per l’article 188 de la LCSP. Té caràcter
administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per les
determinacions d’aquest plec, i per allò no previst en aquest, serà d’aplicació, el següent
règim jurídic:
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
 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 tot el que no s'oposi
al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i estigui vigent després de
l'entrada en vigor del RD 817/2009.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
I amb caràcter supletori:
 La normativa estatal i autonòmica aplicable al règim local
 La resta de normes del dret administratiu.
 Les normes de dret privat.
A més, tindran caràcter contractual els següents documents:
 Plec de clàusules administratives particulars.
 Plec de prescripcions tècniques.
 El document en que es formalitzi el contracte
El contractista també està obligat a complir les ordenances i els reglaments municipals,
així com les instruccions i les ordres que rebi de l’Ajuntament.
El desconeixement dels termes del contracte, dels documents annexos que en formen
part o de les instruccions, plecs o normes que puguin ser d’aplicació en l’execució d’allò
pactat, no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.
48. JURISDICCIÓ
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es
plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció
d’aquest contracte.
Els licitadors, pel sol fet de participar en la licitació, i pel mateix motiu el que en resulti
adjudicatari, s’entén que renuncien expressament a la jurisdicció dels Tribunals del seu
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propi fur i domicili, o de qualsevol altre que els pertoqui, i que se sotmeten formalment als
que tenen competència i jurisdicció a la Bisbal d’Empordà per al coneixement i la
resolució de totes les qüestions litigioses que pugui suscitar aquest contracte
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Annex 1
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na...................... amb domicili a efectes de notificacions a ................... C/....................
Núm........... CP.............,
amb DNI...................,
telèfon..................,
i correu
electrònic........................, en nom propi/en representació de l’entitat ....................., en
qualitat de......................., amb CIF.................. i domicili social a .................C/
................................. Núm................ CP.................. (segons acreditarà mitjançant la
corresponent escriptura de poders), aIs efectes de la seva participació en la licitació de
les obres “Arranjament camí públic d’accés al nucli de població” de Fornells de la Selva.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT que l’empresa que represento o, si és
el cas, l’empresari declarant:
a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que té personalitat jurídica i
plena capacitat d’obrar suficients.
b) La finalitat o activitat de l’empresa té relació directa amb l’objecte del contracte, segons
resulta dels seus estatuts o regles funcionals.
c) Disposa de la corresponent habilitació empresarial i professional exigida en el plec de
clàusules particulars de la referida contractació.
d) La persona que compareix i signa les proposicions té poder bastant per representar
l’empresa i que aquest poder ha estat atorgat davant fedatari públic, inscrit en el registre
oficial corresponent, es troba vigent i no ha estat revocat.
e) Disposa de la classificació empresarial o, segons el cas, dels requisits de solvència
econòmica, financera i tècnica o professional exigits per a aquesta contractació.
f) No es troba compresa en cap de les situacions de prohibició de contractar de l’article 71
de la LCSP, i està al corrent en el compliment de les seves 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, així com els requisits i obligacions exigits per la normativa
vigent en matèria laboral, règim d’obertura, instal.lació i funcionament legal i en particular
tota normativa de prevenció de riscos laborals.
g) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona
d’aquelles a les que fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació de conflictes
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrec de l’Administració General de
l’Estat, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral
general.
h) Si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a Espanya,
aquesta es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte,
amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional.
i) En el cas d’una Unió Temporal d’Empreses, em comprometo a constituir la mateixa en
cas de resultar adjudicatari.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

30b7ab6a7e0646309fd1719aa61f0064001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/fornellsdelaselva

C/ Antoni Gaudí, 45 – Tel 972 47 61 63 – Fax 972 47 65 31 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA (Gironès)
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25/06/2018 ALCALDE
Narcís Boschdemont
Esparraguera

Signatura 2 de 2

25/06/2018 SECRETARI
JOAQUIM CARITG PADROSA

Signatura 1 de 2

j) La informació i documents aportats en els sobre tancat exigit en la licitació són
absolutament certs.
k) El correu electrònic on realitzar, a tots els efectes legals oportuns, les comunicacions
i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació,
formalització, modificació, negociació i extinció normal o anormal del contracte
és..........................................(emplenar)
l) Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries
existents a bases de dades i altres fons consultables, que es requereixin per procedir, en
el seu cas a l’adjudicació del contracte.
m) Es compromet a, en el cas de ser proposada com a adjudicatària del contracte o en
qualsevol moment que se la requereixi, acreditar la possessió i validesa dels documents
justificatius de les condicions d’aptitud, capacitat i solvència exigits en aquest contracte,
que reuneix en la data de finalització del termini de presentació de proposicions per a
aquesta contractació.
n) Tenir en la plantilla de l’empresa un nombre de treballadors amb discapacitat que
representa un ................. % (emplenar) del total de la plantilla.

I per a que consti signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)
Signatura del declarant

Avís important:
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que
s’incorporin a la declaració responsable determinarà l’exclusió automàtica del licitador des
del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

30b7ab6a7e0646309fd1719aa61f0064001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/fornellsdelaselva

C/ Antoni Gaudí, 45 – Tel 972 47 61 63 – Fax 972 47 65 31 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA (Gironès)
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Narcís Boschdemont
Esparraguera

MODEL OFERTA ECONÒMICA

En/Na...................... amb domicili a efectes de notificacions a ................... C/....................
Núm........... CP.............,
amb DNI...................,
telèfon..................,
i correu
electrònic........................, en nom propi/en representació de l’entitat ....................., en
qualitat de......................., amb CIF.................. i domicili social a .................C/
................................. Núm................ CP.................. (segons acreditarà mitjançant la
corresponent escriptura de poders), aIs efectes de la seva participació en la licitació de
les obres “Arranjament camí públic d’accés al nucli de població” de Fornells de la Selva

DECLARO
1. Que estic assabentat/ada de la licitació convocada per l’Ajuntament de Fornells de la
Selva, per a la contractació de l’obra “Arranjament camí públic d’accés al nucli de
població”.
2. Que d’acord amb l’article 139.1 de la LCSP, accepto íntegrament els corresponents
Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, sense cap
excepció ni reserva, i declaro que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides
per contractar amb l’Ajuntament de Fornells de la Selva
3. Que em comprometo a executar el contracte per la quantitat de:
Base imposable....................................................(en lletres i números)
21% d’IVA .............................................................(en lletres i números)

(Lloc i data)
signatura del declarant

JOAQUIM CARITG PADROSA

Signatura 1 de 2

25/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2018 ALCALDE

Annex 2

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

30b7ab6a7e0646309fd1719aa61f0064001

Url de validació
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Narcís Boschdemont
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MODEL OFERTA GARANTIA ADDICIONAL DE L’OBRA
En/Na...................... amb domicili a efectes de notificacions a ................... C/....................
Núm........... CP.............,
amb DNI...................,
telèfon..................,
i correu
electrònic........................, en nom propi/en representació de l’entitat ....................., en
qualitat de......................., amb CIF.................. i domicili social a .................C/
................................. Núm................ CP.................. (segons acreditarà mitjançant la
corresponent escriptura de poders), aIs efectes de la seva participació en la licitació de
les obres “Arranjament camí públic d’accés al nucli de població” de Fornells de la Selva
DECLARO
1. Que estic assabentat/ada de la licitació convocada per l’Ajuntament de Fornells de la
Selva, per a la contractació de l’obra “Arranjament camí públic d’accés al nucli de
població”
2. Que d’acord amb l’article 139.1 de la LCSP, accepto íntegrament els corresponents
Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, sense cap
excepció ni reserva, i declaro que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides
per contractar amb l’Ajuntament de Fornells de la Selva
3. Que em comprometo a ofertar una garantia addicional de l’obra de:
...........................................anys (fins a un màxim de 5 anys).
(Lloc i data)
signatura del declarant

JOAQUIM CARITG PADROSA

Signatura 1 de 2

25/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2018 ALCALDE

Annex 3

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació
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C/ Antoni Gaudí, 45 – Tel 972 47 61 63 – Fax 972 47 65 31 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA (Gironès)
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Narcís Boschdemont
Esparraguera
JOAQUIM CARITG PADROSA

Signatura 1 de 2

25/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2018 ALCALDE

MODEL DE DECLARACIÓ DE CAUSES DE PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR
En/Na...................... amb domicili a efectes de notificacions a ................... C/....................
Núm........... CP.............,
amb DNI...................,
telèfon..................,
i correu
electrònic........................, en nom propi/en representació de l’entitat ....................., en
qualitat de......................., amb CIF.................. i domicili social a .................C/
................................. Núm................ CP.................. (segons acreditarà mitjançant la
corresponent escriptura de poders), aIs efectes de la seva participació en la licitació de
les obres “Arranjament camí públic d’accés al nucli de població” de Fornells de la Selva.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:


Estic facultat/da per a contractar amb l’Administració atès que, tenint capacitat
d’obrar, no em trobo comprès/a en cap de les circumstàncies assenyalades en
l’article 71 de la LCSP.



Estic al corrent de compliment amb les obligacions tributàries, amb les obligacions
amb la Seguretat Social i amb les obligacions amb l’Ajuntament de Fornells de la
Selva imposades per les disposicions vigents.



Els òrgans de govern i administradors d’aquesta societat no es troben en cap dels
supòsits establerts a:
- Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques.
-

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

-

Llei estatal 5/2006, de 10 d’abril, de regulació de conflictes d’interessos dels
membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració de l’Estat.



L’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent
per a la seva obertura, instal.lació i funcionament legal per a la prestació de la
seva activitat.



L’empresa disposa efectivament dels mitjans humans i materials necessaris per a
la correcta execució del contracte i assignarà a Fornells de la Selva el personal
necessari per donar compliment a les prestacions contractades.



Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable
(Lloc i data)
signatura del declarant

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació
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Narcís Boschdemont
Esparraguera
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Signatura 2 de 2

JOAQUIM CARITG PADROSA

En/Na...................... amb domicili a efectes de notificacions a ................... C/....................
Núm........... CP.............,
amb DNI...................,
telèfon..................,
i correu
electrònic........................, en nom propi/en representació de l’entitat ....................., en
qualitat de......................., amb CIF.................. i domicili social a .................C/
................................. Núm................ CP.................. (segons acreditarà mitjançant la
corresponent escriptura de poders), aIs efectes de la seva participació en la licitació de
les obres “Arranjament camí públic d’accés al nucli de població” de Fornells de la Selva.

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que, a dia d’avui, les dades que consten en el certificat de la classificació empresarial de
l’empresa que represento i que aporto en el procediment esmentat, no han sofert cap
variació i són plenament vigents.
I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable
(lloc i data)
Signatura del declarant

25/06/2018 SECRETARI
Signatura 1 de 2

25/06/2018 ALCALDE

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA DE LA CLASSIFICACIÓ
EMPRESARIAL

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

30b7ab6a7e0646309fd1719aa61f0064001

Url de validació
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C/ Antoni Gaudí, 45 – Tel 972 47 61 63 – Fax 972 47 65 31 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA (Gironès)
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Narcís Boschdemont
Esparraguera
JOAQUIM CARITG PADROSA

Signatura 1 de 2

25/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2018 ALCALDE

MODEL D'AVAL BANCARI
....................... (raó social de l'entitat de crèdit) ......... , NIF .......... i domicili, a efectes de
notificacions i requeriment en .......... ...... carrer/plaça/avinguda ...................... CP ............
i en el seu nom .................... (nom i cognoms del/s apoderat/s) .......... amb poders
suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es
detalla a la part inferior d'aquest document.
AVALA
a .............. (nom de la persona o entitat jurídica avalada) .............. amb NIF ............. en
virtut del que disposa l'article 103 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, per tal de respondre de les obligacions següents:
GARANTIA DEFINITIVA de la licitació/adjudicació del contracte de ................................
(designació de l'objecte del contracte)
Davant: L'AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA.
Per import de ............. Euros ( ..... Euros amb ...... cèntims).
L'entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que acompleix els requisits
previstos a l'article 56.2 del Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al
benefici d'excussió, amb subjecció als termes previstos a la legislació de contractes del
sector públic i de les seves normes de desplegament.
El present aval continuarà en vigor fins que l'AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA
SELVA o qui sigui legalment habilitat en nom seu a fer-ho, autoritzi la seva cancel·lació o
devolució, d'acord amb el que estableix la llei de contractes del sector públic i legislació
complementària.
Número d'inscripció al registre d'avals de l'entitat.
(Lloc i data)
(Raó social de l'entitat)
(Signatura dels apoderats)
Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia I Finances, de
l'AEAT o de la Caja General de Depósitos l'Advocacia de l'Estat o el Gabinet Jurídic de la
Generalitat de Catalunya.
Província:

Data:

Núm. o Codi:

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

30b7ab6a7e0646309fd1719aa61f0064001

Url de validació
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Narcís Boschdemont
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En/Na...................... amb domicili a efectes de notificacions a ................... C/....................
Núm........... CP.............,
amb DNI...................,
telèfon..................,
i correu
electrònic........................, en nom propi/en representació de l’entitat ....................., en
qualitat de......................., amb CIF.................. i domicili social a .................C/
................................. Núm................ CP.................. (segons acreditarà mitjançant la
corresponent escriptura de poders), aIs efectes de la seva participació en la licitació de
les obres “Arranjament camí públic d’accés al nucli de població” de Fornells de la Selva.

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
(Model 1 – Plena vigència de dades)
Que l’empresa que represento està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya des del dia............., amb el núm. d’inscripció
................., i que les dades que hi consten, en el dia d’avui, són plenament vigents.
(Model 2 –Vigència parcial de dades)
Que l’empresa que represento està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya des del dia .................., amb el núm.
d’inscripció ........................................ i que les dades que hi consten, en el dia d’avui, són
vigents, excepte per les següents: .............(descripció de les dades que no estan
actualitzades en el RELI).
Que en relació amb aquestes dades no actualitzades en el RELI, aporto la documentació
següent: ..................................(descripció de la documentació aportada).
I perquè així consti, signa aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
Signatura del declarant
Nota: Escollir entre els dos models, segons s’escaigui.

JOAQUIM CARITG PADROSA

Signatura 1 de 2

25/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

25/06/2018 ALCALDE

MODELS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA DE DADES INSCRITES
EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI).

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/fornellsdelaselva
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JOAQUIM CARITG PADROSA

I, per donar-ne fe, signo aquesta diligència a Fornells de la Selva

25/06/2018 SECRETARI
Signatura 1 de 2

25/06/2018 ALCALDE

DILIGÈNCIA. Per fer constar que el present Plec de clàusules administratives particulars
fou aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de juny de 2018

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació
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