Ajuntament d’Agramunt

Núm. Expedient: 2018/010 /PO

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LEGALITZACIÓ I REFORMA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE MAFET
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT

Descripció contracte
Pressupost net
Tipificació contracte
CodiCPV

Obres del projecte de legalització i reforma de l’enllumenat públic de Mafet
Pressupost net: 71.513,03 € euros més 21 % d’IVA (15.017,73 € ) amb un total de
86.530,76 € ( VUINTANTA-SIS MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS)
Obres: Obres de reparació simple, restauració o rehabilitació.( Art.122 del TRLCP)

Codi CPV. 45231400-9
eléctrica

Trabajos de construcción de líneas de conducción

CLÀUSULA 1. OBJECTE I LLEI DEL CONTRACTE
El present contracte d’obres té per objecte l’execució de les obres projecte de legalització i de reforma de l’enllumenat
públic de Mafet, aprovat inicialment per acord de la junta de govern local de data 9 de gener de 2018, publicant-se al
BOP núm.18 de data 25 de gener de 2018.
L’efectiva adjudicació d’aquest contracte restarà condicionada a l’aprovació definitiva del projecte d’obres.
3. La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és el present plec de clàusules
administratives, el de prescripcions tècniques particulars i l’oferta de l’adjudicatari.
4. Aquest contracte té naturalesa administrativa i se sotmet a la legislació de contractes del sector públic.

CLÀUSULA 2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE :
El sector objecte del següent projecte és el nucli agregat de Mafet. El nucli agregat de Mafet està situat, segons el mapa
de la protecció envers la contaminació lluminosa, en una zona E2, de protecció alta.
L’estat actual de l’enllumenat és molt deficient.
L’actuació preveu la implantació de la tecnologia eficient a les instal·lacions d’enllumenat que es detalla a continuació:
- Substitució dels quadres elèctrics existents.
- Substitució de les lluminàries existents per lluminàries LED de 37 o 55W, que permeten prevenir i corregir els efectes
pertorbadors de la contaminació lluminosa en la visió del cel, evitar la intrusió de la llum artificial no necessària als
habitatges i prevenir la contaminació lumínica del medi nocturn.
- Instal·lació de 2 projectors LED per la il·luminació de cada campanar de cada poble.
- Substitució de les línies elèctriques deficients o les de secció inferior a la necessària.
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La reforma de l’enllumenat inclou també la substitució i reforma del quadre elèctric. En aquest municipi es van instal·lar
recentment lluminàries VSAP. En aquestes es mantindrà la carcassa, i es substituirà la làmpada per una de tecnologia
LED.
L’objectiu dels treballs a realitzar en els enllumenats públics són minimitzar l’impacte ambiental reduint la potència i els
consums elèctrics. Així mateix, es milloraran els rendiments lumínics per adequar-los a les noves normatives.

CLÀUSULA 3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ, I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
1.- El pressupost de licitació d’aquest contracte és: 71.513,03 € euros més 21 % d’IVA (15.071,73 € ) amb un total de
86.530,76 € ( VUITANTA-SIS MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS).
2.- La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual
s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.
3.- Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els preus consignats porten
implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives generals, i anirà amb càrrec a la partida
corresponent.
4. El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és de:
Preu de
contracte

Possibles
pròrrogues

Possibles
modificacions

Valor estimat
contracte

71.513,03

0

0

71.513,03

CLÀUSULA 4. TERMINI D'EXECUCIÓ.El termini màxim d’execució serà de 3 mesos a comptar des de la data de signatura de l’acta de replanteig.
L’acta de replanteig s’haurà de signar en un termini no superior a un mes a comptar des de la data de signatura del
contracte.

CLÀUSULA 5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària de conformitat amb els articles 109 i següents del
TRLCSP, i el present contracte s'adjudicarà pel procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, a l'empara de
l'article 138.2 en relació amb l’article 157 i següents, tots del TRLCSP, a l'empresari que presenti l’oferta econòmicament
més avantatjosa.
CLÀUSULA 6. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
1.-La licitació es publicarà mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Agramunt (www.agramunt.cat)
i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, de conformitat amb l’establert a l’article 142 del TRLCSP. Per tal de
rebre comunicacions automàtiques, mitjançant correu electrònic, de totes les publicacions que es facin sobre aquest
expedient en el perfil del contractant, els licitadors s’hauran de inscriure accedint a l’enllaç “Voleu que us informen de
les novetats?”, que es troba a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui en el perfil. Aquesta
subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de
qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació. Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer
amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública.
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació a càrrec de l’adjudicatari en els diaris o butlletins oficials, o
en altres mitjans de difusió, serà de 750 euros.
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CLÀUSULA 7. UTILITZACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS
1. D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena del TRLCSP, pel Decret
96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació
de l’Administració de la Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la
fase de licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre, les empreses licitadores i contractistes i,
l’administració contractant es realitzaran preferentment amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a
l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.
2. Les notificacions electròniques dels actes administratius d’aquest procediment de contractació així com de
l’adjudicació del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 151.4 del TRLCSP, s’efectuaran mitjançant el sistema
de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, els licitadors per rebre la notificació electrònica mitjançant el servei eNOTUM per a aquesta licitació, hauran d’efectuar la designació de les persones autoritzades a rebre les notificacions,
que haurà d’haver facilitat prèviament el nom i cognoms, NIF, correu electrònic i número de telèfon mòbil de totes les
persones autoritzades, d’acord amb l’Annex I.
A cadascuna de les persones autoritzades, el sistema enviarà un correu electrònic i un SMS d’avís informant del dipòsit
de la notificació, a l’adreça de correu electrònic i al número de telèfon mòbil que constin en el document facilitat
prèviament per part de l’empresa licitadora. La notificació electrònica s'entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop
s'ha acreditat la posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material
d'accedir-hi. La resta de comunicacions electròniques s'efectuaran per correu electrònic a l'adreça facilitada per
l'empresa a tal efecte.
CLÀUSULA 8. REQUISITS DE CAPACITAT, APTITUD I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS.
1. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb condició
d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels
supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. L'activitat de les esmentades
empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així
mateix, els empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible
per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
2. Aquest contracte pot ser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment a aquest efecte. Les
unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest plec conforme a
les prescripcions legals i reglamentàries vigents.
3. En el present contracte no s’exigeix classificació, sense perjudici de l’acreditació per part dels empresaris de la
precisa solvència econòmica, financera, i tècnica, per a la qual cosa s’estableixen les condicions mínimes, que hauran
d’acreditar-se pels mitjans establerts a la clàusula següent.
4. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses que haguessin
participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte si, aquesta participació, pogués
provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses
licitadores.
CLÀUSULA 9. DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR ELS LICITADORS
La documentació es presentarà en dos sobres tancats, designats respectivament amb els números 1 i 2.
El sobre número 1 ha de contenir la documentació administrativa, el sobre número 2 ha de contenir la documentació
que haurà de ser valorada segons criteris avaluables de forma automàtica.
Aquests sobres han d’estar signats pel licitador o persona que el representi, i en el seu interior s’incorporarà una relació,
en full independent, en la que es facin constar els documents inclosos ordenats numèricament.
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Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas,
puguin declarar com a tal l'oferta econòmica (segons Annex I).
L’Ajuntament garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada aplicant els criteris del article
140 del TRLCSP i normativa concordant. La presentació de les proposicions porta implícita l’autorització per incorporar
les dades personals en els sistemes d’informació de l’Ajuntament d’Agramunt, d'acord amb la legislació o normativa
vigent en cada cas. L'Ajuntament d’Agramunt garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter
personal que recull, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que vetllin per la seguretat
d'aquestes dades.
Els licitadors que no hagin resultat adjudicataris podran retirar la documentació administrativa i tècnica presentada a la
licitació transcorregut un any des de l’adjudicació, sempre i quan aquesta sigui ferma. Transcorregut aquest termini, si
no ha estat retirada, l’Ajuntament podrà procedir a la seva destrucció.

1.
Sobre núm. 1.: a l’exterior ha de figurar la menció: "Sobre núm. 1. Documentació administrativa per al
procediment relatiu al contracte que té per objecte les obres de................., tramitat per l’Ajuntament d’Agramunt,
presentada per ..................... amb NIF ......................, amb domicili a efectes de comunicacions .......................,
telèfon ........, fax ...... e-mail .....”
El sobre ha de contenir els documents que tot seguit es relacionen, amb les excepcions següents:
• La inscripció en els Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o de la Generalitat de
Catalunya, eximeix de la presentació dels documents actualitzats que ja quedin suficientment acreditats en els
corresponent registres, sense perjudici de la presentació per part de l’empresari de la declaració conforme les
circumstàncies reflectides en el certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades no han
experimentat cap variació.
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar 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/o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el
Registre Mercantil i el NIF.
Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes reguladores de l'activitat de
l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.
a.3. Per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, certificació acreditativa de la inscripció
en les llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar establertes pels Estats membres, o presentació dels
certificats comunitaris de classificació.
a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe expedit per la Missió Diplomàtica
Permanent o oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa. A més, s'hi haurà d'acompanyar informe de
la respectiva missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria general del Comerç exterior del Ministeri
d’Economia sobre la condició d’Estat signatari de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç, sempre que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, o en cas contrari, l’informe de reciprocitat
lliurat per l’esmentada missió diplomàtica.
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, que haurà de ser validat
per la Secretaria de l’Ajuntament en cas de resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa.
b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
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c) Documents que acrediten la solvència econòmica i financera i tècnica o professional. Els licitadors acreditaran
la seva solvència a través de tots els mitjans que s’indiquen a continuació:
c.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se pels següents mitjans (art. 75 TRLCSP):
- Volum anual de negocis dels últims tres anys per un import superior a 150.000€ anuals, en l'àmbit de l'objecte del
contracte. El volum anual de negocis s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i depositats al Registre
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest registre, i en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial que
hagi d’estar inscrit.
c.2 La solvència tècnica o professional haurà d’acreditar-se pels següents mitjans (art. 78 TRLCSP):
- Relació de les obres executades en el curs dels deu últims anys avalades per certificats de bona execució per a les
obres més importants. Aquests certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres; i s'ha de
precisar si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.
S'haurà d’acreditar com a mínim una obra de reforma de l’enllumenat públic.
Tanmateix, les empreses estrangeres d’Estats membres de la Unió Europea acreditaran la seva solvència a través dels
esmentats documents, justificatius del compliment de les condicions mínimes requerides per accedir a l’adjudicació del
contracte.
d) Declaració responsable, signada pel legal representant, de què el licitador no es troba incorregut en cap prohibició
per contractar amb l’Administració. Aquesta declaració haurà de contenir expressament el fet d’estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents així com un
correu electrònic on efectuar les notificacions (segons model Annex I).
e) Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol: declaració signada pel legal
representant, de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències
que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.
f) Si escau, declaració responsable del representant legal de l'empresari conforme les circumstàncies reflectides en el
certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades o, en el seu cas, en un certificat comunitari de
classificació, no han experimentat cap variació.
g) Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:
g.1. Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i solvència conforme als
apartats anteriors, amb acompliment, si escau, del que disposa la clàusula anterior.
g.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb facultats bastants
per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels
noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituirse formalment en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris.
g.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.
Els anteriors documents es podran presentar mitjançant original, còpia legitimada/compulsada o fotocòpia. En cas que
es presenti fotocòpia, prèviament a l'adjudicació, es requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè presenti els documents originals o còpia dels mateixos legitimada per notari o compulsada per
funcionari d’aquesta Corporació.
L’aportació inicial de tota la documentació acreditativa del compliment de requisits previs de l’article
146.1 del TRLCSP serà substituïda per una declaració responsable del licitador indicant que compleix les
condicions d’aptitud i solvència establertes legalment per contractar amb l’Administració. (Annex I)
Documentació prèviament lliurada a l’Ajuntament d’Agramunt: En cas que tota o part de la documentació
relacionada a continuació ja s'hagués lliurat a l’Ajuntament i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització,
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essent per tant de plena vigència, no serà necessari que el licitador l' aporti de nou sempre i quan acompanyi ,
degudament complimentada i sota la seva responsabilitat, certificació de la vigència d'aquesta documentació identificant
l’expedient de contractació on va ser aportada:
- Escriptura de constitució i , si s'escau , de modificació.
- Targeta d'identificació fiscal.
- Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de l'oferta.
- Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals .
2.
Sobre núm. 2: a l’exterior ha de figurar la menció: “Sobre núm. 2. Proposició per al procediment relatiu
al contracte que té per objecteles obres de ........................................................., tramitat per l’Ajuntament
d’Agramunt, presentada per ……... amb CIF/NIF.... Proposició econòmica / documentació acreditativa de les
referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.”
Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representi, la documentació
acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats
a la clàusula “Criteris de valoració de les ofertes” del present plec.
La proposició econòmica s’ha d’ajustar al model de l’annex II d’aquest plec.
CLÀUSULA 10. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES PROPOSICIONS
1.- -El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 26 dies naturals a comptar des de la publicació
de l’anunci del contracte en el Butlletí Oficial de la provincia de Lleida.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
2. Les proposicions es podran presentar a les oficines de l’edifici de l’Ajuntament, plaça de l’Església, 1 d’Agramunt
(25310). Si l’últim dia és festiu a la ciutat d’Agramunt, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
3. Si les propostes s’envien per correu postal, el proponent haurà de justificar la data de presentació de la tramesa a
l’oficina postal, acreditant que la imposició s’hagi efectuat abans de l’hora fixada com a límit de presentació d’ofertes, i
comunicar a l’Ajuntament la remissió de l’oferta mitjançant fax o correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini
de presentació d’ofertes. En cas contrari no s’admetrà la proposta si es rep el justificant de remissió de l’oferta amb
posterioritat a la data de finalització del termini.
Transcorreguts 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació d’ofertes sense que hagi arribat la
proposta enviada per correu postal a l’Ajuntament d’Agramunt aquesta no serà admesa en cap cas.

CLÀUSULA 11. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.
1.- Criteris avaluables de forma automàtica (50 punts):
1.A) - OFERTA ECONÒMICA (50 PUNTS):
Preu més baix: 50 punts
Import de licitació: 0 punts
Resta d'ofertes, proporcionalment , que es valorarà aplicant les fórmules següent:
Punts assignats x (preu de l’oferta més alta - preu de l’oferta que es puntua)
(preu de l’oferta més alta – preu de l’oferta més econòmica)
En el cas que es presentin tres o menys ofertes o bé que la diferència entre l’oferta més alta i la més baixa sigui inferior
al 5 per cent, la fórmula serà:
Punts assignats x (preu de l’oferta més econòmica)
(preu de l’oferta que es puntua)
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CLÀUSULA 12. VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
1. Es consideraran desproporcionades aquelles ofertes que es trobin en els supòsits contemplats a l’article 85 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
administracions Públiques (RGLCAP), respecte a l’import fix de la licitació.
2. En cas que la Mesa de Contractació presumeixi fonamentadament que la proposició no pot ésser complerta com a
conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat
per tal que en justifiqui la valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del
servei corresponent.
L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels informes esmentats i de la proposta de
la Mesa de contractació acordarà l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa d'acord amb
l'ordre de classificació de les proposicions presentades i acceptades.
3.-Si l’oferta és anormalment baixa com a conseqüència de que el licitador ha obtingut una ajuda de l’Estat, només es
podrà rebutjar la proposició per aquesta única causa si el licitador no pot acreditar que l’ajuda s’ha concedit sense
contravenir les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes públiques.
CLÀUSULA 13. MESA DE CONTRACTACIÓ
Es constituirà la Mesa de contractació de conformitat amb la Disposició addicional segona 10) de la TRLCSP, amb la
composició que determina l’art. 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa la LCSP. La mesa de
contractació es constituirà, en acte públic, amb les persones següents:
President:

El Senyor Alcalde, Sr. Bernat Solé i Barril

Vocals :

El senyor Regidor, Josep Maria Carrera Roig
La senyora arquitecta municipal, Sònia Pintó Grau
La senyora Sara Miñarro Gómez, secretària de l’ajuntament

Secretària: La senyora Ester Solé Carulla, funcionària de l’ajuntament
CLÀUSULA 14. PUBLICITAT I MITJANS D’IMPUGNACIÓ DELS ACTES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
1. El resultat del actes de la Mesa de Contractació de qualificació, admissió o exclusió de les ofertes es publicarà en el
Perfil del Contractant, sense perjudici de la necessària comunicació o notificació, segons procedeixi, als licitadors
afectats.
2. L’acte d’exclusió d’un licitador serà notificat al mateix per part del/de la Secretari/ària de la Mesa.
3. Contra l’acte de la Mesa de Contractació pel que s’acordi l’exclusió dels licitadors es podrà interposar recurs
contenciós administratiu de conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici
que els interessats puguin interposar recurs d’alçada davant de l’Òrgan de Contractació previst als art. 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4. En tot cas, la notificació de l’acte d’exclusió haurà d’assenyalar les causes que la van motivar, el règim de recursos
aplicables i l’òrgan competent per a la seva resolució.
CLÀUSULA 15. OBERTURA DE PROPOSICIONS
1. La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalització del termini de
presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació integrant del sobre núm. 1. Si s’observen defectes
o omissions subsanables, atorgarà un termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los.
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Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels empresaris aclariments sobre els
certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, que hauran de presentarse en un termini no superior a cinc (5) dies naturals, sense que puguin presentarse després d’haver-se declarat admeses
les ofertes.
2. Posteriorment, en un termini no superior a set (7) dies naturals a comptar des de l’obertura de la documentació
administrativa, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a l'obertura del sobre núm. 2 excepte el de les
proposicions rebutjades, i el remetrà al tècnic corresponent per a l’avaluació prèvia dels criteris que no són quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules. Un cop rebut aquest informe, la Mesa de contractació donarà a conèixer, en
sessió pública, el resultat de la valoració assignada als criteris avaluables mitjançant judicis de valor .
3. A continuació efectuarà la valoració dels criteris automàtics elevant a l’òrgan de contractació la proposta de
classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades i acceptades, i d'adjudicació a favor del licitador que
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
CLÀUSULA 16. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1. L'òrgan competent adjudicarà el contracte en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des del dia següent
al de l'obertura de les proposicions rebudes. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït
l’adjudicació, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposta i a què se'ls torni o cancel·li la garantia
constituïda, si escau. En tot cas, l’adjudicació del contracte resta condicionada a l’Autorització de la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació,
excepte si la proposta de la Mesa de contractació s’ha efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta
exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor del qual es realitzi la proposta; en
aquest cas, l'adjudicació s'haurà de fer a favor de la següent proposició econòmicament més avantatjosa no
afectada per la infracció, d'acord amb l'ordre de classificació de les proposicions presentades i acceptades.
3. Prèviament a l'adjudicació, l’Alcaldia en nom de l’Òrgan de Contractació requerirà al licitador que hagi
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar
del següent al de la recepció del requeriment, presenti la documentació que es relaciona a continuació:
a) Documents justificatius de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que seran
acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives generals.
b) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent, que haurà de ser validat
per la Secretaria de l’Ajuntament
c) Constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent.
d) En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats que hi estan subjectes, en cas
que el licitador sigui subjecte passiu de l’IAE i estigui obligat al pagament del mateix, ha de presentar el document d’alta
de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost,
acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del mateix. Si el licitador es
troba en algun dels supòsits d’exempció, aportarà una declaració responsable especificant el supòsit legal d’exempció,
així com el document de declaració d’alta en el cens d’obligats tributaris.
e) Documentació exigida en la clàusula 9 apartats a, b i c del present plec. S’hauran de presentar els documents
originals o còpia dels mateixos legitimada per notari o compulsada per funcionari d’aquesta Corporació.
f) Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de 300.000 euros.
g) Còpia en format digital de tota la documentació anterior i de la documentació presentada als sobres 1 i 2.
Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda,, en el seu cas, la garantia definitiva, s'adjudicarà el
contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de l'esmentada documentació.
Si el licitador no presenta la documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat
s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador segons l'ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes.
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4.- L’adjudicació es farà en resolució motivada. En particular expressarà els següents extrems:
a) En relació als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, l’exposició resumida de les raons per les que no
s’hagi admès la seva oferta.
b) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de l’adjudicatari determinant de
que hagi estat seleccionada l’oferta d’aquest amb preferència a les que hagin presentat els restants licitadors les ofertes
dels quals hagin estat admeses.
5. No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris que figurin en el present plec.
CLÀUSULA 17. GARANTIA DEFINITIVA
El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantia definitiva consistent en el 5
per 100 de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció
del requeriment. La garantia ha de constituir-se a les Oficines Municipals de l’Ajuntament d’Agramunt i s’admetran
qualsevol de les formes establertes a l’article 96 del TRLCSP com a mitjà de garantia.
Per al cas que el document en què es formalitzi la garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà dur a terme la
seva validació per part de l’Ajuntament. La garantia assegurarà el compliment de l’objecte del contracte i les obligacions
del contractista en els termes que preveu l’article 100 del TRLCSP i no es retornarà a l’adjudicatari fins que no es
produeixi la finalització del contracte (que s’entendrà efectuat, als efectes d’allò recollit en l’article 222 del TRLCSP,
amb l’abonament de la darrera factura) i previ informe favorable del responsable del contracte corresponent.

CLÀUSULA 18. NOTIFICACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
1. L'adjudicació del contracte serà notificada als licitadors en el termini màxim dels 10 dies hàbils següents a què hagi
estat acordada i simultàniament es publicarà en el perfil de contractant (www.agramunt.cat).
2. En la notificació de l'adjudicació adreçada a l’adjudicatari, l'interessat serà requerit perquè, en el termini màxim de 15
dies hàbils següents a la seva recepció, concorri a formalitzar el contracte. Si per causes imputables a l'adjudicatari no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat la Corporació podrà acordar la incautació de la garantia
definitiva.
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà títol suficient per accedir
a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.
4. La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant (www.agramunt.ct), així com al Butlletí Oficial
de la Província de Lleida, d’acord amb l’article 154 del TRLCSP .
CLÀUSULA 19. INICI DEL CONTRACTE
L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent al de la seva formalització o en la data que es faci constar en aquest.
CLÀUSULA 20. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions al contractista s’efectuarà conforme certificacions
d’obra mensuals que expedirà el director facultatiu i el remetrà a Secretària. El contractista farà constar en les factures
la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Agramunt com l’òrgan de contractació.
Als efectes de pagament, el director facultatiu expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al mes que
corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada durant aquell període de temps, els abonaments dels
quals tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la
medició final i sense suposar en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen. Les factures li seran
abonades conforme el què disposa el Reial Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer.
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CLÀUSULA 21. REVISIÓ DE PREUS
En el present contracte no procedirà la revisió de preus, de conformitat amb l’establert a l’article 89 del TRLCSP segons
la nova redacció donada per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
CLÀUSULA 22. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE L’Ajuntament designarà un
responsable del contracte entre el personal tècnic de la Corporació. Al responsable del contracte li correspon la
comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització dels serveis contractats, i exercirà les potestats de
direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents.
CLÀUSULA 23. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
1. Condicions especials d’execució En aquest contracte no s’estableixen condicions especials d’execució.
2. Obligacions essencials del contracte: El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment
de la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
3. Obligacions del contractista: A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals,
el contractista està obligat a:
a. Presentar, el Pla de seguretat i salut en el treball, acceptat pel tècnic responsable abans de l’acta de replanteig, al
Registre General d’aquest Ajuntament, amb anterioritat a l'acta d’inici de les obres.
b. Especificar les persones concretes que executaran l'obra i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat
Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a
l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a
dret.
c. Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director
facultatiu.
d. Complir les directrius municipals sobre medi ambient, comunicació i senyalització d'obres, que aniran al seu compte
i càrrec les despeses derivades de la seva aplicació.
En cas d'incompliment, l'Ajuntament descomptarà el seu import de la primera certificació que s'expedeixi o de les
següents, si fos necessari.
e. Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el text i característiques que
li indiquin els serveis tècnics municipals.
f. Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte l’Ajuntament descomptarà
l'import de les esmentades despeses de la primera factura que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.
g. Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal
hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin. Als efectes de l'esmentada Llei, el contractista tindrà la
consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de
mesures de seguretat.
A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques
particulars, l’adjudicatari també haurà de
♦ Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi elaborat per raó de l’execució
del contracte i, a tal efecte, adoptarà les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat
i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades.
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♦ Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a l’efecte li trameti l’Ajuntament i
de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents
de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització
del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.
♦ Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter personal, i també qualsevol suport
o document en què consti alguna dada objecte del tractament.
♦ També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i documentació elaborada
per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada
per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.
h) L’empresa adjudicatària haurà de subscriure una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per 300.000
euros. Per tal d’acreditar la contractació de la pòlissa descrita haurà de presentar en el Registre General d'aquest
Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat còpia de la pòlissa i del rebut de
pagament.
i) També resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en particular de donar
compliment a les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995
i del RD 171/2004, en matèria de cooperació en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals per al cas
que en el mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o més empreses i/o personal dependent
de la Corporació.
2. L'adjudicatari ha de complir, a més, les següents obligacions de tipus tècnic:
a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en
matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses
corresponents. b) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les despeses corresponents.
c) Executar els treballs en horari laboral, respectant el descans i privacitat dels veïns afectats, amb la finalitat de
minimitzant l’impacte de soroll i brutícia que es puguin ocasionar .
d) Realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran
de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.
e) Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l'abast tant del públic com del
personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITCBT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i
modificacions posteriors.
f) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que
aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els
embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent.
g) Elaborar el projecte fi d'obra o "as built".
CLÀUSULA 24. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. 1. Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només
podrà introduir modificacions per raons d’interès públic en els casos i en la forma previstos en el títol V del llibre I del
TRLCSP. En aquests casos, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pels
contractistes i s’hauran de formalitzar conforme l’establert a l’article 156 del TRLCSP, de conformitat amb el què disposa
l’article 219.
CLÀUSULA 25. ÚS DE LA LLENGUA CATALANA De conformitat amb el que estableix l’article 4.2 del Reglament per
a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Castelldefels, els contractistes i proveïdors presentaran la documentació
en català i, en la màxima mesura possible, faran ús del català en els serveis que són objecte del contracte.
CLÀUSULA 26. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA
1. Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de recepció formal i positiva
si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament. Igualment, a partir de la recepció, començarà a
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córrer el termini de garantia, que és de 1 any. Durant aquest termini, el contractista està obligat a responsabilitzar-se al
seu càrrec de la conservació i manteniment de les obres, sota les instruccions del director facultatiu.
2. El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini dels quinze dies naturals
anteriors a la finalització del termini de garantia. 3. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva
quan s’aprovi la liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi
transcorregut el termini de garantia.
CLÀUSULA 27. SUBCONTRACTACIÓ
L’adjudicatari del contracte podrà concertar amb tercers l’execució del contracte respecte a l’adquisició de lluminàries i
Obra Civil sempre que es compleixin els següents requisits (art. 227 TRLCSP):
1. L’adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a aquest Ajuntament la intenció de celebrar
subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat del subcontractista, i
justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans dels que disposa
i la seva experiència.
2. Juntament amb l’escrit pel qual es dóna coneixement a l’Ajuntament del subcontracte a celebrar, el contractista haurà
d’acreditar que el subcontractista no es troba inhabilitat per contractar l’acord amb l’ordenament jurídic o comprés en
algun dels supòsits de l’article 60 TRLSCP, així com estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de
seguretat social.
3. La infracció de les condicions indicades en els paràgrafs anteriors per procedir a la subcontractació, així com la falta
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, podrà donar lloc, en tot cas, a la resolució del contracte.
4. El contractista ha d’obligar-se a abonar als subcontractistes o subministradors el preu pactat en uns terminis i
condicions que no podran ser més desfavorables que els previstos per les relacions entre l’Ajuntament i el contractista,
i es computaran d’acord amb el previst en el present Plec.
5. Els subcontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal que assumirà, per tant, la total
responsabilitat de l’execució del contracte davant d’aquest Ajuntament, d’acord amb el Plec de condicions particulars i
prescripcions tècniques i els termes del contracte.
6. El coneixement que tingui l’Ajuntament del subcontractes celebrats en virtut de comunicacions a les que es refereix
als punts 1 i 2, no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
7. En cap cas podrà concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per
contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun del supòsits de l’article 60 o que no estiguin al corrent
de pagament tant de les obligacions tributàries com de la seguritat social.
8. El contractista podrà subcontractar fins un percentatge que no excedeixi del 60 per cent de l’import d’adjudicació.
CLÀUSULA 28. CESSIÓ DEL CONTRACTE
En el present contracte la cessió haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament amb els següents requisits (art. 226
TRLCSP):
1. Que l’òrgan de contractació autoritzi, de manera prèvia i expressa, la cessió.
2. Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
3. Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència que sigui exigible, i estigui
degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, i no estigui incurs en una causa de prohibició de
contractar. 4. Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
CLÀUSULA 29. DEMORA EN LES PRESTACIONS
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, com també dels
terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva.
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2. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’Administració.
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini
total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte i en el seu defecte s’estarà a allò previst a l’article 212
del TRLCSP .
4. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions en el termini de
cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents.
5. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de pagament, sempre que la
demora sigui superior a quatre mesos.
CLÀUSULA 30. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec de clàusules administratives
generals. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen a) Faltes molt greus:
- L’incompliment de les obligacions contractuals previstes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i,
en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la legislació vigent.
b) Faltes greus:
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions.
c) Faltes lleus:
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de prevenció de riscos
laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
Sancions. Les sancions que podrà imposar l’Ajuntament a l’empresa adjudicatària seran les següents:
a) Per les infraccions lleus, comminació o amonestació quan es tracti de la primera vegada i multes que poden arribar
fins a 300 euros per les consecutives.
b) Per les infraccions greus, multes que poden anar de 300 a 900 euros.
c) Per les infraccions qualificades com a molt greus, multes que poden anar de 900 a 1.500 euros, i possibilitat de
resolució del contracte en els casos previstos per la legislació aplicable.
Aquestes sancions s’aplicaran en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració. Les infraccions lleus, greus i molt
greus seran sancionades mitjançant el procediment administratiu establert a l’article 212 del TRLCSP en el qual es
garantirà, en tot cas, la preceptiva audiència del contractista. Per les infraccions molt greus, l’Ajuntament queda facultat
per a poder resoldre el contracte, seguint el procediment previst en l’article 224 del TRLCSP i 109 del RGLCAP, amb
compliment dels requisits que hi figuren.
CLÀUSULA 31. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes als articles 223 i 308 TRLCSP i al Plec
de clàusules administratives generals, amb els efectes assenyalats.
2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en la comprovació del replanteig o en l’inici de les obres.
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b) L’incompliment reiterat de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals
c) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el de prescripcions
tècniques.
d) L'incompliment reiterat de les obligacions contractuals essencials.
e) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
f) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.

CLÀUSULA 32. JURISDICCIÓ COMPETENT I RÈGIM DE RECURSOS
1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i resoldre els dubte que
ofereixi el seu compliment. L’òrgan de contractació podrà modificar, per raons d’interès públic, els contractes,
acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes
senyalats en el TRLCSP i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de
la llei de Contractes de les Administracions públiques.
2. Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i
resolució seran immediatament executius.
3. Les qüestions litigioses que sorgeixin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes
administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació competent i els seus acords posaran fi a la via
administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós
administratiu de conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els
interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del proced publiques i del procediment administratiu comu.
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ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE (SOBRE 1)
El/la Sr./Sra. ______________________________ amb NIF núm. ____________ en nom propi, i/o en representació de
l’empresa __________________ amb el CIF núm. _______________ en qualitat de ______________ declara
responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, en relació al contracte d’obres de
____________________________________ DIU QUE:
1. DELARA responsablement que compleix totes les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració,
els requisits de solvència d’aquest plec i té plena capacitat d’obrar, i que no es troba inclòs en cap de les circumstàncies
que impedeixen de contractar, amb l’Administració Pública que determina l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
2. MANIFESTA que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i es compromet en cas de resultar
adjudicatari a presentar el corresponent certificat en el termini que se li indiqui, i que, aquesta empresa, amb relació al
personal, compleix estrictament les de prevenció de riscos laborals, incloses les obligacions en matèria de formació i
vigilància de la salut establertes per la normativa vigent, i, ASSUMEIX el compromís a fer-ho durant tota la vigència del
contracte.
3. DECLARA no haver estat adjudicatari o haver participat en l’execució dels treballs que hagin tingut per objecte la redacció
del projecte, direcció facultativa, vigilància, supervisió i/o control dels serveis objecte de la licitació, així com tampoc haver
estat col·laboradora dels adjudicataris dels esmentats contractes.
4. DECLARA que als efectes del disposat en els apartats 1 i 2 de l’article 86 del RCAP, a la present licitació: (assenyalar el
que procedeix

⃝L’empresa licitadora no pertany a cap grup empresarial.
⃝No concorren empreses pertanyents al mateix grup empresarial de l’empresa que represento, entenent‐se com
a tals les que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç.
⃝ Concorren empreses pertanyents al mateix grup empresarial de l’empresa que represento, entenent‐se com a
tals les que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç.

5.DECLARA que compleix la normativa d’integració de discapacitats, atès que:

⃝L’empresa licitadora té un nombre de treballadors inferior a 50
⃝L’empresa està integrada per u nnombre de treballadors discapacitats no inferior al 2%.
⃝L’empresahaadoptatalgunadelesmesuresalternativesprevistesal’article2del Reial Decret 364/2005,de 8 d’abril,
pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels
treballadors amb discapacitat.
6. COMPLEIX amb tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’obertura, instal·lació i el
funcionament legal de l’empresa així com amb totes les obligacions relativa a les assegurances obligatòries i es compromet
en cas de resultar adjudicatari a subscriure les que es prescriu en el present plec de clàusules administratives particulars
o a ampliar les que te actualment en el sentit d’incorporar l’execució del servei objecte del contracte.
7. DECLARA que la informació i documents aportats són de contingut absolutament cert i, concretament, que les còpies
dels documents aportades en format digital reprodueixen fidelment el contingut dels documents presentats en format paper.

Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat ajuntament@agramunt.cat

Ajuntament d’Agramunt

Núm. Expedient: 2018/010 /PO

8.- DECLARA que els documents i dades presentades en aquest sobre que considera de caràcter confidencial són els que
a continuació es relacionen: (cal identificar la dada o document que es considera confidencial i la causa que ho justifiqui)

DADESCONFIDENCIALS

MOTIUQUEJUSTIFICALACONFIDENCIALITAT:

9. ACCEPTA, en concordança amb l’article 146 d) del TRLCSP que, les comunicacions i intercanvi d’informació,
necessàries per a la resolució del procediment de contractació, fins i tot els actes de classificació i d’adjudicació, es
realitzin a la següent adreça electrònica:

Adreça electrònica

Nom i cognoms

Càrrec

10. DESIGNO com a persona/-es autoritzada/-es per a rebre les notificacions de l’expedient de contractació de manera
electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM a (indicar nom, adreça de correu electrònic i telèfon mòbil de contacte),
d’acord amb el previst als articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, en relació amb l’article 146.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Nom i cognoms

NIF

Adreça electrónica

Telèfon mòbil

(Totes les dades del quadre adjunt són obligatòries per a poder practicar la notificació via e-Notum)

(Lloc, data, signatura i segell).

Annex II.Proposta econòmica

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA

El/laSr./Sra.
Representació de l’empresa

Amb NIF núm.
amb el CIF núm.

En nom propi,i/o en
En qualitat de
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Declara responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i
vigents, en relació al contracte d’obres de
DIU QUE:
MANIFESTA:
Que,assabentat dels plecs de clàusules administratives i el plec de clàusules tècniques particulars per al
contracte d’obres
Queelsacceptaenlasevaintegritat,reuneix els requisit per prendre part en aquesta licitació i es
compromet,en cas de resultar‐ne l’adjudicatari,a la seva execució,per la qual proposa,els següents
preus.
Preu net contracte

IVA(......%)

Preu total(IVAinclòs)

Total contracte

(Lloc,data,signature I segell)
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