PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DE LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES LOCALS PREVISTES EN EL PROJECTE PER A
LA RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB TECNOLOGIA LED DELS
POLÍGONS INDUSTRIALS DE COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ).
Clàusula 1. OBJECTE, REGIM JURÍDIC, NECESSITAT i IDONEÏTAT DEL
CONTRACTE, RESPONSABLE DEL CONTRACTE I ALTRES FIGURES AFINS I NO
DIVISIÓ EN LOTS.
Objecte
L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al “Projecte per a la
renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia Led dels polígons industrials de Cova
Solera i Can Jardí“.
El projecte d'obres, redactat per Ramon Valls i Ortiz, aprovat inicialment per acord de
Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2018 i publicat en el BOPB en data 21 de
novembre de 2018 determina el contingut que, d'acord amb les característiques de l'obra,
s’estableixen a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (LCSP) i
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
pel Reial Decret 1098/2001 (RGLCAP), en els aspectes que siguin normes bàsiques,
segons disposa l'article 149.1.18ª de la Constitució, i el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny
(ROAS).
El projecte executiu es pot consultar a https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectesestrategics/pla-dinversions/pla-dinversions-2018-2019-1.
La codificació de l’objecte del contracte, segons el vocabulari comú de contractes públics
- CPV, en base al previst al Reglament (CE) 213/2008, de 28 de novembre de 2007, que
modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'aprova
el CPV i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell
sobre els procediments dels contractes públics, en el referent a la revisió del CPV, és el
següent:
CPV: 45316100-6 Instalación de equipo de alumbrado exterior
A l’objecte del contracte s’inclouen les consideracions socials descrites a la clàusula 14
d’aquest plec.
Règim Jurídic
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i es subjecta a aquest
plec, el plec de prescripcions tècniques i documentació complementària i annexa, i les
regulacions de la LCSP i la normativa de desenvolupament d’acord amb l’article 13 de la
LCSP.
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La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és:









El plec de prescripcions tècniques
El plec de clàusules administratives particulars
El projecte d’obres
La documentació complementària annexa
Els plànols.
La memòria del projecte amb el contingut previst a l'article 128 del RGLCAP
(descripció dels materials bàsics o elementals que formen part de les unitats
d’obra)
Els quadres de preus.
El document en què es formalitza el contracte.

També s’hi ha incorporat l’acta de replanteig.
Necessitat i idoneïtat del contracte
A l'efecte del que disposa la LCSP, les necessitats administratives a satisfer amb la
present contractació estan recollides en el projecte d'obres anteriorment esmentat i a
l’informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte emès pel tècnic corresponent
en data 18 de desembre de 2018.
Responsable del contracte i altres figures afins de conformitat amb l’article 62 de la LCSP


Responsable del contracte

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu contractat i/o designat
per l’obra.
A més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les
funcions de la Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les
funcions del responsable del contracte són:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
específica no correspongués a altres persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada.
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a
diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius
previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
e) Les que es descriuen al plec de prescripcions tècniques.
f) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta
de recepció.
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Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte

La unitat encarregada del seguiment, gestió i l’acceptació dels treballs en fase d’obra és
el Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Rubí.
Al tractar-se d’una obra els emplaçaments i condicions tècniques són determinants per al
desenvolupament de les prestacions objecte del contracte i, per tant, l’òrgan de
contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades d’acord amb les
especificacions d’aquest plec, del plec de prescripcions tècniques i del Projecte d’obra.


Representat de l’administració

D’acord amb l’article 243 de la LCSP, es designa com a representant de l’administració al
senyor Xavier Vallmitjana Gutiérrez, tècnic del Servei de Projectes i Obres o la persona
que la substitueixi.
Les funcions del representant de l’administració són:
a) Assistir a la comprovació de replanteig i recepció de les obres.
b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i informar per tal que
s’incoïn els corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució i, si
escau, resolució anticipada.
c) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte, com poden ser:
assistir a les visites d’obra, supervisar plànols, propostes de materials i el seguiment de
l’execució de les obres.
d) Denunciar tots aquells aspectes o situacions que poden ser contraris a la correcta
execució del contracte.
e) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidències que tot i no ser
qüestions purament tècniques poden ser considerades com a incompliment de condicions
establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques.
f) Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de Serveis de l’Ajuntament que pugin
resultar afectats per les obres.
g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a la ciutadania.
h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que
intervenen en l’obra: Director d’obra, contractista, organismes públics, organismes privats,
etc.
i) Mantenir informats als seus superiors i a l’equip de govern d’aspectes relatius a
l’execució de les obres.
Aquest representant realitzarà les funcions sense perjudici de les atribucions del
responsable del contracte.
No divisió en lots
Aquest contracte no es divideix en lots, segons es justifica a l’informe emès pel tècnic
municipal en data 18 de desembre de 2018 i que consta a l’expedient de contractació.
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Clàusula 2.
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE I IMPUTACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL
Pressupost base de licitació
D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de
681.000,00 €, segons els següent detall:
562.809,92 €, pressupost net
118.190,08€ en concepte d’Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del (21%)
La quantia indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia
del pressupost net l’oferta serà exclosa.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que, d’acord amb el
previst a l’art. 242.4 de la LCSP, es posin de manifest durant l’execució de l’obra.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

P.E.M. (€)

Despeses
generals
(13%)

Ma obra

82.828,28 €

10.767,68 €

Maquinaria

15.604,12 €

Concepte

Materials
Partides
alçades

Benefici
industrial
(6%)

Subtotal

IVA (21%)

Pressupost
Execució
Contracte

4.969,70 €

98.565,65 €

20.698,79 €

119.264,44 €

17,51%

2.028,54 €

936,25 €

18.568,90 €

3.899,47 €

22.468,37 €

3,30%

359.017,11 €

46.672,22 €

21.541,03 €

427.230,36 €

89.718,38 €

516.948,74 €

75,91%

15.500,00 €

2.015,00 €

930,00 €

18.445,00 €

3.873,45 €

22.318,45 €

3,28%

472.949,51 €

61.483,44 €

28.376,97 €

562.809,92 €

118.190,08 €

681.000,00 €

100,00%

%

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren
en el “Projecte per a la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia Led dels polígons
industrials de Cova Solera i Can Jardí“.
Aquests preus, afectats per la baixa que ofereixi l’adjudicatari, seran d’aplicació durant el
període de vigència del contracte.
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’Institut de
Tecnologia de la construcció realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials
de mercat. Com a norma general, el preu considerat en les partides unitàries recollides en
els quadres de preus del Projecte, són partides on la partida d’obra es considera
finalitzada incloent el subministrament i la col·locació, excepte aquells casos que ho
especifiqui de forma concreta. El mètode del càlcul del pressupost consisteix en
multiplicar els preus de les partides d’obra per la quantitat d’unitats que s’han d’executar, i
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d’acord amb la legislació aplicable un cop sumat tot, s’aplica un percentatge del 13% en
concepte de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial, finalment
s’aplica l’IVA vigent.
El pressupost de licitació s’entén que inclou totes les despeses directes o indirectes
inclosos tots els tributs, taxes, cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com
totes les despeses que s’originin per l’adjudicatari pel compliment de les obligacions
contemplades als plecs, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta execució de
l’objecte del contracte, d’acord amb que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques,
el document Plec prescripcions de Prescripcions tècniques del Projecte i el document
Pressupost del Projecte.
Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, el valor estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit,
als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és 562.809,92€.
Imputació al Pressupost Municipal
Atès que aquesta inversió està cofinançada amb romanent de tresoreria per a despeses
generals posat de manifest en la liquidació de l’exercici 2017 i amb la subvenció de la
Diputació corresponent al programa complementari de modernització de polígons, d’acord
amb la disposició addicional tercera de la LCSP, es supedita l’adjudicació a la disposició
de crèdit adequat i suficient per garantir les obligacions derivades del contracte en
l’exercici corresponent.
El pagament de la despesa del contracte anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent: 2018/OBPUB/15 4U045 1650B 60903 Pla de modernització de polígons AE
(cofinçament DIBA) canvi de lluminaries- Millora de la seguretat i l’edificació energètica
amb tecnologia led dels polígons industrials.
En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva
imputació pressupostària si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser
executat dins el termini previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici
pressupostari posterior al previst.
El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o
causes que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del
contractista i l’informe de la Intervenció.
Clàusula 3. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
1. El termini d’execució del contracte serà de 4 mesos, a comptar des de la data de
formalització de l’acta de comprovació de replanteig, si abans ha estat notificada
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de l’acta
d’inici d’obres.
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2. L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. No
obstant, en el cas que no es puguin començar les obres el mateix dia que la comprovació
del replanteig perquè el Pla de Seguretat i Salut no estigués aprovat, les obres s’iniciaran
en el moment que s’aixequi acta d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el
termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’aprovació del Pla de Seguretat i
Salut. En aquest cas el termini d’execució de 4 mesos d’aquesta obra començarà a
comptar des de la data de formalització de l’acta d’inici d’obres.
3. L’inici de les obres així com l’execució de les mateixes estarà condicionada, si s’escau,
per l’activitat que s’estigui duent a terme en el moment de la formalització del contracte a
l’equipament municipal i infraestructura viària on s’hagin d’executar aquestes obres, a
través del procediment legalment establert.
Clàusula 4. PREUS UNITARIS, FORMA DE PAGAMENT i REVISIÓ DE PREUS
Preus unitaris
Els preus unitaris que regiran en el contracte seran els resultants d’aplicar a cada preu
unitari del projecte el percentatge de baixa que representa la oferta econòmica
presentada pel licitador respecte al pressupost base de licitació, IVA exclòs.
Forma de pagament
Les factures es pagaran amb certificacions mensuals.
El pagament del preu del contracte es farà tenint en compte els preus unitaris previstos
en el projecte aplicant el percentatge de baixa que l’adjudicatari hagi ofert multiplicat per
les unitats d’obra realment executades.
El pagament del preu que resulti de la present obra es farà, prèvia presentació de la
factura, i una vegada conforme per el Servei Gestor.
D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP, La Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic, l’Ordre HAP/1650/2015, per la que es modificava l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de
març, en la qual regulaven els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de
factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic, el contractista té l’obligació de presentar la factura al corresponent registre
administratiu que serà un únic Registre Electrònic de Factures, per tant totes les
factures es presentaran en format electrònic.
El link de la nostra bústia per a dipositar les factures en format electrònic:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115
D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP les factures hauran d’incloure:


Òrgan administratiu: Intervenció Municipal
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Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari: Ajuntament de Rubí NIF: P-0818300F

És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els
codis corresponents a l’Ajuntament de Rubí són els següents:
 Oficina comptable: L01081846 Ajuntament de Rubí - Intervenció Comptabilitat
 Òrgan gestor: L01081846 Ajuntament de Rubí
 Unitat tramitadora: L01081846 Ajuntament de Rubí - Centres Gestors
Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació.
L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de la factura dins dels terminis legals
previstos comptadors des de la data de presentació de la factura. El pagament de la
factura, una vegada aprovada, és farà mitjançant transferència bancària.
Els paràmetres relacionats són d’obligat compliment.
Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del
present contracte.
Clàusula 5. APTITUD, CAPACITAT PER CONTRACTAR i SOLVENCIA
A partir del 9 de setembre de 2018, és obligatòria la inscripció de les empreses
licitadores en el Registre d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o
en el Registre Oficial d’empreses licitadores i empreses classificades del sector públic
(ROLECSP), per poder participar en els procediments oberts simplificats d’acord amb
la previsió de la disposició transitòria tercera de la LCSP. La data final de la inscripció en
el registre corresponent és la data final de presentació de proposicions en el procediment
de licitació.
1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions següents:
•

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP.

•

No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP

•
•

Acreditar la solvència requerida en aquest plec.
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur
a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte, i

Expedient:35/2018/COOS
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 12001514101435256755 a https://seu.rubi.cat
7 / 48

•

A més quan per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació
dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el
procediment d’adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals, i així s’acrediti degudament.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de 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 mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions
que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per 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 activitats que
abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de 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 subjectes a
regulació harmonitzada, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència
l’article 80 de la LCSP.
3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses
queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia
significativa.
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La durada de la UTE ha de coincidir, almenys amb la del contracte fins a la seva extinció.
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.
4. Respecte als criteris de selecció dels contractistes, es tindrà en compte el següent:
A) Per a empresaris espanyols i empresaris no espanyols que NO siguin d’Estats
membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu.
Els licitadors hauran de disposar de la següent classificació:
Classificació
CLASSIFICACIÓ
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

1

3

I

B) Per a empresaris no espanyols que SÍ siguin membres de la Unió Europea o
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
Solvència econòmica i financera
El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà la xifra anual de
negocis, referida a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos i
disponibles, en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes, per import igual o superior a 844.214,88€ (que es correspon
amb 1,5 vegades l’import del valor estimat del contracte).
El mitjà per acreditar-ho serà la presentació dels seus comptes anuals oficials o
reconeguts d’acord amb la legislació de l’Estat del que sigui nacional l’empresari.
Solvència tècnica
La solvència tècnica requerida, s’acreditarà de conformitat amb l’article 88.1 a) de la
LCSP mitjançant la presentació de la següent documentació:
a) Relació de les obres del mateix subgrup de classificació executades en el curs dels
darrers cinc anys, avalada per certificats de bona execució. Aquests certificats indicaran
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons
les regles per les que es regeix la professió i si normalment es van dur a bon terme. Si el
destinatari de les obres és un ens públic, el certificat serà emès pel propi ens; si el
destinatari és un subjecte privat, el certificat serà emès per aquest subjecte privat o,
alternativament, per la direcció facultativa de les obres. L’import que s’haurà d’acreditar
serà igual o superior al 70% del valor estimat, és a dir, 393.966,94€
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Per a valorar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen
l’objecte del contracte, es tindran en compte les obres corresponents a Instal·lacions
d’equips d’enllumenat exterior.
Mitjans alternatius d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica:
De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida el licitador no
estigui en condicions de presentar la documentació sol·licitada per a acreditar la seva
solvència econòmica i financera i la solvència tècnica, se li podrà autoritzar la presentació
d’altres documents acreditatius sempre que es considerin apropiats.
A aquests efectes, es considera documentació apropiada la que preveu l’article 97 de la
LCSP, que estableix el següent: “Artículo 97. Certificados comunitarios de empresarios
autorizados para contratar. 1. Los certificados de inscripción expedidos por los órganos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para
contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a
empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán
una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en
ellos figuren. 2. Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos
certificados, las certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que
respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la
legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. 3. Los
documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que
hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación,
así como la clasificación obtenida”.
Llengua de la documentació en tots els casos:
Tota la documentació que es presenti estarà redactada en qualsevol de les llengües
cooficials a Catalunya (castellà o català). La documentació redactada en alguna altra
llengua haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.
Clàusula 6. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
ORGAN DE CONTRACTACIÓ, PERFIL DEL CONTRACTANT I PUBLICITAT DE LA
LICITACIÓ
1.- L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
2.- El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat previst a l’article 159
de la LCSP amb varis criteris d’adjudicació.
3.- L’òrgan de contractació per aquest procediment és la Junta de Govern Local, de
conformitat amb allò que estableix el Decret d’Alcaldia núm. 2015002290 de 25 de juny
de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 13 de juliol de 2015 i
pel Decret d’Alcaldia núm. 20150024717 de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona el 7 d’agost de 2015 i modificats pel Decret de l’Alcaldia
núm. 2016001129, de 14 de març de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el 8 d’abril de 2016.
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4.- El perfil del contractant de l’òrgan de contractació és accessible públicament a través
de la web http://www.ajrubi.cat i es troba integrat a la Plataforma Electrònica de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
5.- Es publicarà un anunci de la licitació en el perfil del contractant
Clàusula 7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.
Considerant l’objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la
millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció
que tot seguit s’indica i justifica:
Criteris automàtics

PUNTUACIÓ

1) Proposició econòmica

0 – 70

2) Qualitat

0 – 30

2.1) Termini de garantia

0 – 10

2.2) Qualitat de l’equip tècnic

0 – 10

2.3) Criteris socials

0 – 10

TOTAL

0

– 100

1) Proposició econòmica (0 a 70 punts)
La puntuació màxima de Pmàx. (70 punts) l’obtindrà l’oferta amb la baixa més elevada.
Amb 0 punts es valorarà l’oferta base.
La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment seguint la següent fórmula:
Pi = Pmàx *
Pi
Pmàx
Bi
Bmàx.

Bi __
Bmàx.

= Puntuació de l’oferta a valorar
= Puntuació màxima
= Baixa de l’oferta a valorar
= Baixa màxima

Es tindran en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb
el que determina l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP.
Les ofertes per sobre del valor de la licitació seran rebutjades.
L’aplicació d’aquesta fórmula és perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 70.
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2) Qualitat (0 a 30 punts)
2.1) Termini de garantia: fins a un màxim de 10 punts.
Es valorarà el termini total de garantia ofertat en mesos.
Aquest termini haurà de ser superior a 12 mesos. Les ofertes amb termini de garantia
inferior o igual a 12 mesos no obtindran punts i els serà d’aplicació el termini de garantia
d’un any establert a la clàusula 29 d’aquest plec.
El termini de garantia ofertat serà en mesos sencers.
La fórmula d’avaluació per atribuir la puntuació esmentada serà la següent:
Termini de garantia que es puntua (mesos)
Puntuació de l’oferta = 10 x ---------------------------------------------------------------------Termini de garantia ofertat més elevat (mesos)
Per aquest criteri d’adjudicació no hi haurà consideració d’anormalitat.
L’aplicació d’aquesta fórmula és perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 10
donant més diferència de punts als licitadors que fan una oferta en ampliació de termini
més avantatjosa respecte als demés.
2.2) Qualitat de l’equip tècnic: fins a 10 punts
De l’equip tècnic definit a l’apartat obligacions del contractista es valorarà l’experiència de
la següent manera:
Cap d’Obra
Es valorà 0,5 punts per cada any d’experiència superior als dos anys fins un màxim de 5
punts.
La fórmula d’avaluació per atribuir la puntuació esmentada serà la següent:
Puntuació de l’oferta = 0,5 x Experiència superior als dos anys(anys) ≤ 5punts
L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, així com amb fotocòpies dels contractes,
certificats de serveis o qualsevol altre mitjà que acrediti l’experiència. Aquesta
documentació només l’haurà de presentar l’empresa adjudicatària.
Per aquest criteri d’adjudicació no hi haurà consideració d’anormalitat.
Expedient:35/2018/COOS
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 12001514101435256755 a https://seu.rubi.cat
12 / 48

Encarregat d’obra
Es valorà 0,5 punts per cada any d’experiència superior als cinc anys fins un màxim de 5
punts.
La fórmula d’avaluació per atribuir la puntuació esmentada serà la següent:
Puntuació de l’oferta = 0,5 x Experiència superior als cinc anys(anys) ≤ 5punts
L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, així com amb fotocòpies dels contractes,
certificats de serveis o qualsevol altre mitjà que acrediti l’experiència. Aquesta
documentació només l’haurà de presentar l’empresa adjudicatària.
Per aquest criteri d’adjudicació no hi haurà consideració d’anormalitat.
2.3 Criteris socials: fins a 10 punts
Es valorarà el nombre de treballadors a contractar en situació legal de desocupació per
aquesta obra.
La fórmula d’avaluació per atribuir la puntuació esmentada serà la següent:
Pi = Pmàx *

OF
Oma

Pi
= Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx = Puntuació màxima
OF = Oferta del licitador(nombre de persones a contractar en valor absolut)
Oma = Oferta del licitador amb major nombre de persones a contractar per
l’execució de l’obra en valor absolut
Per aquest criteri d’adjudicació no hi haurà consideració d’anormalitat.
L’aplicació d’aquesta fórmula és perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 10
donant més diferència de punts als licitadors que contractant més gent en situació legal
de desocupació.
Càlcul en cas d’empat
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les
empreses que, en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes,
acompleixin els requisits establerts a l’article 147.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic per decidir els criteris de desempat.
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Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris
d’adjudicació del contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social
en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre
més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de
persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
Clàusula 8. PRESENTACIÓ
LICITADORES.

DE

PROPOSICIONS

PER

LES

EMPRESES

La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicional per part dels licitadors
del contingut dels plecs i de la totalitat de la documentació que conforma la present
licitació, sense cap salvetat o reserva.
1. Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional o fer
consultes sobre els plecs de conformitat amb el previst a l’article 138.3 de la LCSP,
mitjançant correu electrònic adreçat a: contractacio@ajrubi.cat.
Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació
reguladora de la licitació es publicarà sense identificar l’emissor de la consulta en el perfil
del contractant.
D’acord amb l’article 159 de la LCSP el termini per a la presentació de la documentació
exigida serà de 20 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci
de licitació en el perfil del contractant.
2. D’acord amb l’article 159.4. c) les ofertes hauran de presentar-se necessària i
únicament en el registre indicat a l’anunci de licitació, per tant les ofertes es presentaran
al Registre General de l’Ajuntament de Rubí, en dies laborables, a qualsevol de les
Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) en els horaris i les adreces que consten al web
municipal:
http://www.rubi.cat/ca/ajuntament/oficina-datencio-al-ciutada-oac/atencio-alciutada. Si l'últim dia és festiu a la ciutat de Rubí, s'entendrà prorrogat fins al primer dia
hàbil següent.
Les proposicions es presentaran en un únic sobre en el qual es farà constar a la part
externa el nom del licitador, domicili social, telèfon, e-mail a l’efecte de comunicacions,
així com el número d’expedient i el títol del contracte que en aquest cas, es el següent:
"Proposició al procediment obert simplificat convocat per l'Ajuntament de Rubí per
a la contractació de les obres per a la renovació de l’enllumenat públic amb
tecnologia Led dels polígons industrials de Cova Solera i Can Jardí.
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Junt amb el sobre es presentarà per registre la instància de dades identificatives de
l’empresa licitadora que es publicarà en format Word al perfil del contractant, degudament
complimentada, signada i amb el segell de l’empresa.
En aquest document s’hauran de fer constar les següents dades:
-

Títol del contracte i número de l’expedient de contractació (segons consta a
l’anunci de licitació publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de Rubí).
Nom i NIF de l’empresa.
Nom, cognoms i DNI del representant de l’empresa.
Telèfon de contacte
Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions relacionades amb aquesta
licitació.
Data, signatura del representant i segell de l’empresa

Els licitadors també hauran de senyalar aquells documents o fulls concrets de la seva
plica que considerin confidencials per incorporar informació reservada, coneixements no
divulgables o secrets tècnics o comercials ,sobre els productes o procediments de
l’empresa. A tal efecte, farà constar la numeració de les pàgines on s’incorpora aquesta
informació, amb la indicació expressa de que es tracta d’informació confidencial. No serà
admissible la declaració genèrica o les que declarin que tots els documents o tota la
informació te caràcter confidencial. Aquestes pàgines no seran facilitades a la resta de
licitadors en el cas que es produeixi un procés de revisió o impugnació de l’adjudicació.
No obstant, en el supòsit que l’òrgan de contractació considerés injustificada la
designació proposada pel licitador o aquest no hagués designat cap informació concreta
com a confidencial, podrà donar aquesta condició als documents que, amb el seu propi
criteri, consideri adients.
a) DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Declaració responsable
Es presentarà una declaració responsable segons el model que s’adjunta com ANNEX I
en aquest plec.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE, cadascuna d’elles ha de
presentar la corresponent declaració responsable indicada en el paràgraf anterior
(ANNEX I d’aquest plec). A més de la declaració responsable aquestes empreses han
d’aportar un document amb el compromís de constituir-se en unió temporal en cas de
resultar adjudicatàries del contracte (ANNEX II d’aquest plec).
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 i 140.1 de la LCSP, ha d’indicar aquesta
circumstància a la declaració i ha de presentar una declaració separada per cadascuna
de les empreses a la solvència de les quals recorri.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en declaració, l’haurà d’efectuar l’empresa
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licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat la millor oferta,
amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat de la declaració o quan sigui necessari per al bon desenvolupament
del procediment.
No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el Registre Electrònic
d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECSP) o que figuri en una base
de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
b) CRITERIS AUTOMÀTICS
S’inclourà documentació relativa als criteris automàtics de valoració de la clàusula 7
d’aquest plec, d’acord amb el model de l’ANNEX III d’aquest plec.
Clàusula 9. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació estarà constituïda per:
President: Moisés Rodríguez Cantón, regidor de l’Àrea de Serveis Centrals.
Substitut: Juan López Núñez, Regidor d’Obra Pública
Titulars

Substituts

1.Sra. Marta Cuesta García
Secretaria general de la corporació

Sr. Nicolau López Aznar, en exercici
de les funcions encomanades per
Decret d’Alcaldia número 1281/2017,
de 23 de febrer de 2017.

2.Sra. Sandra Cerdà Gómez
Interventora de fons

Sra. Mª Dolores Rider Alcaide,
Interventora accidental

3. Sra. Ma. Carmen Méndez Arrebola
Sra. Silvia Salueña Perez
Coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Tècnica del Servei de Projectes i
Públic
Obres

Actuaran com a secretàries de la mesa qualsevol de les Tècniques del Servei de
Contractació, Sra. Eva Ruiz Rueda, la Sra. Azahara González López i la Sra. Cristina
Rodríguez Hinojosa.
Expedient:35/2018/COOS
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 12001514101435256755 a https://seu.rubi.cat
16 / 48

El vicesecretari accidental actua com a vocal suplent en virtut del decret d’alcaldia
número 1281/2017, de 23 de febrer, en el qual s’encomanen a la Vicesecretaria General
en matèria de contractació l’assistència a les Meses de Contractació.
Tots els membres de la Mesa de contractació tindran veu i vot, excepte la secretària de la
Mesa, que actuarà amb veu però sense vot. La secretària de la Mesa podrà estar
assistida per un altre/a tècnic/a del servei de Contractació. Es preveu la seva incorporació
a les reunions amb veu però sense vot.
Per a la vàlida constitució de la Mesa, hauran d’estar presents la majoria absoluta dels
seus membres i, en tot cas, el president i la secretària de la Mesa, la secretària general
de la corporació i l’Interventora general, o les persones que els/les substitueixin.
Clàusula 10. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA, VALORACIÓ I
OBERTURA DE PROPOSICIONS
La Mesa de contractació es constituirà a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i
es procedirà de conformitat a allò establert a l’article 159 de la LCSP.
La convocatòria de la Mesa de contractació es publicarà en el perfil del contractant.
La mesa de contractació, en acte públic procedirà a l’obertura de les proposicions: el
President ordenarà l’obertura dels sobres i es comprovarà la relació de documents que
figuren en cada un d’ells.
Finalitzat l’acte públic, en la mateixa sessió, prèvia exclusió si s’escau de les ofertes que
no compleixin els requeriments del plec, la mesa procedirà a avaluar i classificar les
ofertes.
En els supòsit que s’identifiquessin ofertes que es trobin incurses en presumpció
d’anormalitat, la mesa seguirà el procediment previst a l’article 149 de la LCSP, encara
que el termini màxim per justificar la seva oferta no podrà superar els 5 dies hàbils, des
de la data des de l’enviament de la corresponent comunicació.
En el supòsit que es produeixi empat entre dos o més ofertes, s’aplicarà el règim de
desempat establert a la clàusula 7 d’aquest plec.
Posteriorment, la mesa realitzarà la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor
puntuació. En relació amb el licitador proposat com adjudicatari, la mesa comprovarà en
el RELI o ROLECSP que l’empresa està degudament constituïda, el firmant de la
proposició ha de tenir poder suficient per poder formular l’oferta, que ostenta la solvència
econòmica, financera i tècnica, o si es procedent la classificació corresponent, i no està
incursa en cap prohibició per contractar.
Així mateix la mesa requerirà a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, la
documentació necessària per a l’adjudicació i, si s’escau, qualsevol altra documentació
que no figuri inscrita en el RELI o ROLECSP en els termes establerts a la clàusula 11
d’aquest plec.
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D’acord amb l’article 139.1 de la LCSP, la presentació de les proposicions suposa
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades recollides al
RELI I ROLECSP o en una llista oficial d’operadors econòmics en un estat membre de la
Unió Europea.
Si per qualsevol causa no es pogués fer l’acte d’obertura a la data prevista, la Presidència
de la Mesa fixarà el dia concret i es comunicarà en la forma anteriorment esmentada als
licitadors, a banda de fer-se públic en el perfil del contractant.
Clàusula 11. ADJUDICACIÓ
La proposta d’adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del licitador proposat,
front l’Administració, l’adjudicatari no els adquirirà fins a la formalització del contracte .
La mesa requerirà al licitador que hagi obtingut la millor puntuació per a que, dintre del
termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació, presenti la
documentació justificativa del següent:
1. Declaració de plena vigència de les dades que consten al RELI o ROLECSP
(ANNEX VI d’aquest plec).
Al RELI o ROLECSP han de constar els preceptes relacionats a la clàusula 5
d’aquest plec:
A) Capacitat
B) Solvència
C) Així com el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social
2. Ingrés de la Garantia definitiva.
3. Certificat conforme l’empresa es troba al corrent de deutes tributàries amb la
Generalitat de Catalunya.
4. Declaració relativa als riscos laborals (ANNEX IV d’aquest plec).
5. Resguard de l’assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL i rebut acreditatiu
d’estar al corrent de pagament de la prima segons el previst a la clàusula 21
d’aquest plec.
6. L’experiència del cap d’obra s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la
vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com amb
fotocòpies dels contractes, certificats de serveis prestats o qualsevol altre mitjà
que acrediti l’experiència.
7. L’experiència de l’encarregat s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la
vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com amb
fotocòpies dels contractes, certificats de serveis prestats o qualsevol altre mitjà
que acrediti l’experiència.
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8. Compromís al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP d’acord amb l’ANNEX VIII
d’aquest plec.
Les dades requerides que no constin al RELI o ROLECSP s’hauran de justificar
fefaentment amb la documentació que correspongui.
Clàusula 12. GARANTIA DEFINITIVA
D’acord amb l’article 107.1 de la LCSP, l’empresa seleccionada com la millor oferta haurà
de constituir una garantia definitiva en la Tresoreria municipal, per un import equivalent
al 5% de l'import d’adjudicació (excloent l'IVA), en el curs dels 7 dies hàbils següents a
comptat des de l’enviament del requeriment. Aquesta garantia assegurarà el compliment
de l’objecte i altres obligacions contractuals.
Com a garantia s’admetran qualsevol dels mitjans establerts en l’article 108 de la LCSP.
Els avals bancaris hauran d'expedir-se segons els models que s’adjunten com ANNEX V
d’aquest plec. Les esmentades garanties es podran constituir en metàl·lic, valors públics
o privats en les condicions legalment establertes, mitjançant aval bancari o assegurança
de caució. Els avals hauran de ser autoritzats per l’apoderat de l’entitat avalant que tingui
poder suficient per a obligar-se plenament i també hauran d’estar intervinguts i les
signatures legitimades.
La garantia definitiva assegurarà el compliment de l’objecte del contracte i les obligacions
del contractista. Respondrà de les penalitzacions imposades al contractista, de les
despeses originades a l'Administració per demora i incompliments del contractista, dels
danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’execució del contracte i de la
inexistència de vicis o defectes dels béns subministrats durant el termini de garantia
establert en el contracte i, per tant, no es retornarà a l’adjudicatari fins que s’hagi emès la
recepció i prèvia instrucció de l’expedient de devolució amb informe favorable del cap de
la secció tècnica o del servei corresponent i de l’Interventor municipal.
La garantia definitiva durant tota la vigència del contracte i fins a la seva devolució, haurà
d’equivaler al 5% de l'import de l’adjudicació (excloent l'IVA), de manera que l'increment
d’aquest a causa d’ampliacions de les prestacions del servei o el seu decrement per la
incautació parcial o total de la garantia per incompliment, obligarà al contractista a
constituir una garantia complementària.
Quan les garanties estiguin presentades per UTE s’haurà de complir amb el següent:
A) Quan la UTE s’hagués formalitzat amb anterioritat a la constitució de la garantía,
s’especificarà, com a mínim, en el document d’aval o assegurança de caució la
entitat garant avala o assegura a la UTE perfectament identificada amb la seva
raó social complerta i NIF.
B) Quan la UTE no s’hagués formalitzat amb anterioritat a la constitució de la
garantía, s’especificarà en el document d’aval o assegurança que l’entitat garant
avala o assegura a (tantes empreses com formin la UTE, amb la seva raó social
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respectiva

i

NIF)

“conjunta

i

solidàriament

en

UTE”.

Clàusula 13. PERFECCIONAMENT I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
1.- El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
2.- El contracte es formalitzarà mitjançant atorgament de document administratiu i donarà
fe el secretari general de la corporació. La formalització del contracte s’ha d’efectuar no
més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de
l’adjudicació als licitadors en la forma prevista a l’article 151 de la LCSP.
3.- De conformitat am l’article 153.4 de la LCSP, quan no es pogués formalitzar el
contracte en el termini anteriorment esmentat per causes imputables al contractista,
s’exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si aquesta
s’hagués constituït, sense perjudici de la lletra b) del apartat 2 de l’article 71 de la LCSP. I
l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes.
4.- La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant en un termini no
superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte.
Clàusula 14. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
Condicions especials d’execució
1. Estabilitat laboral en els contractes: Mantenir la plantilla de treballadors i
treballadores adscrits a l'execució del contracte sense que procedeixi suspensió o
extinció dels contractes de treball de la plantilla, excepte les suspensions o
extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o
d'acomiadaments disciplinaris, i tret que per circumstàncies sobrevingudes
l'empresa es trobi en alguns dels supòsits previstos en l'article 51 de l'Estatut dels
Treballadors. En tot cas el contractista ha de garantir el manteniment d’aquesta
plantilla de treballadors i treballadores, inclús quan concorri algun dels supòsits
senyalats: acomiadaments, renúncies, etc.
S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als
efectes establerts en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.
2. Contractació indefinida: La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària
adscrita a l’execució del contracte no pot tenir un percentatge de persones
treballadores amb contractes de caràcter temporal superior al 25%.
S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als
efectes establerts en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.
Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides
igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució.
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El seguiment del compliment efectiu d’aquestes condicions especials d’execució
(estabilitat laboral i contractació indefinida) es durà a terme mitjançant una declaració de
l’empresa contractista o subcontractista, o un informe de l’òrgan de representació dels
treballadors/es de l’empresa contractista o subcontractista, o els documents o títols que
així ho acreditin. El responsable del contracte ha de fer seguiment i demanar aquesta
documentació quan cregui convenient per tal de garantir el correcte compliment
d’aquestes mesures.
Obligacions essencials del contracte
a) Totes les condicions especials d’execució relacionades en el punt anterior es
consideraran obligacions essencials.
b) Criteri social: Complir amb el nombre de treballadors contractats per aquesta obra
que es troben en situació legal de desocupació, que hagi ofertat l’adjudicatari, de
conformitat amb el previst en la clàusula 14 d’aquest plec.
Des de la data d’inici de les obres i fins a la data de finalització que consti en el
certificat final d’obres, el contractista haurà d’haver contractat el número de personal
en situació legal de desocupació que consti en la seva oferta; essent indiferent la
modalitat o durada del contracte laboral.
L’acreditació documental d’aquest requisit es farà mitjançant la presentació de
l’informe de vida laboral actualitzat.
Obligacions del contractista
A més de complir amb les obligacions especials i essencials, el contractista està obligat a:
a) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions 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.
b) 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.
c) Dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats empresarials
necessàries per a l’execució del contracte.
d) 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.
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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 complir amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
protecció de dades (LOPD) i el reglament que la desenvolupa RD 1720/2007, de 21
de desembre.
e) Els licitadors han d’adequar l’activitat i complir els principis ètics i les regles de
conducta de l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a l’ informació pública i bon govern (ANNEX VII d’aquest plec). El seu
incompliment serà penalitzat com una infracció greu.
f)

L’equip tècnic mínim que es destinarà a l’obra estarà format per:


Cap d’obra: Amb titulació d’arquitecte, enginyer civil, enginyer de camins,
enginyer d’obres públiques, arquitecte tècnic, enginyer de l’edificació i
aparellador, amb una experiència mínima de dos anys i amb la dedicació
suficient per tal de garantir una correcte evolució i execució de l’obra.



Encarregat d’obra amb una experiència mínima de cinc anys i amb una
dedicació i permanència 100% a l’obra.



A més es destinarà l’equip d’oficina tècnica i equips topogràfics i professionals
per garantir la correcta execució d’obra.

g) En el supòsit que en el procés de l’obra s’originin preus contradictoris, aquests es
confeccionaran sobre el banc de preus BEDEC de l’ITEC, segons els paràmetres
fixats en el projecte constructiu (data de preus: seran els vigents en el moment en què
s’hagin de tramitar els preus contradictoris).
h) El compliment de les clàusules del plec de prescripcions tècniques particulars.
i)

El contractista assumeix las despeses i impostos, els de formalització del contracte en
els supòsit d’elevació a escriptura pública, així com de les llicències, autoritzacions i
permisos que siguin procedents, pel concepte de llicència d’obra i altres, a més dels
visats que siguin necessaris
per l’entrega degudament legalitzada de les
instal·lacions. També vindrà obligat a satisfer totes les despeses que l’empresa hagi
de realitzar pel compliment del contracte, com son els generals, financers,
d’assegurances i desplaçaments, materials instal·lacions, honoraris del personal al
seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota mena de tributs, l’Iva i qualsevol
altre que pugui derivar-se de l’execució del contracte.

j)

El contractista està obligat a habilitar un espai tancat (clàusula 9.4 del plec de
prescripcions tècniques).

k) El contractista està obligat a la col·locació d’un cartell/s anunciador/s de l’obra
(clàusula 9.5 del plec de prescripcions tècniques).
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l)

El contractista està obligat a la senyalització provisional i seguretat viària (clàusula 9.6
del plec de prescripcions tècniques).

m) El responsable del contracte requerirà, en qualsevol moment durant l’execució del
contracte, els documents acreditatius que demostrin que es compleix la oferta
presentada per l’adjudicatari respecte al nombre de treballadors contractats per
aquesta obra que es troben en situació legal de desocupació.
Clàusula 15. PROTECCIÓ DE DADES
a) Confidencialitat i tractament de dades personals:
1.- Obligació de confidencialitat
Les prestacions aquí contractades que puguin comportar l'accés parcial o total
a arxius propietat de l’Ajuntament, el contractista reconeix el caràcter
confidencial, secret i indivulgable de la informació continguda als esmentats
arxius i s’obliga a no revelar-la sota cap pretext -llevat de l'expressa
autorització escrita de l'Ajuntament- i a no utilitzar-la per a cap altre propòsit
que no sigui el de l'estricta prestació dels serveis contractats.
2.- Obligacions del contractista relatives al tractament de dades personals
Cas que el contractista, per a la prestació els serveis, hagi de tenir o tingui
accés a informació que contingui dades personals el tractament de les quals
sigui responsabilitat de l’Ajuntament, el contractista actuarà com a encarregat
del tractament als efectes d’allò establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel què fa a al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), obligant-se
expressament a:
a) Utilitzar les dades personals només per a la finalitat objecte de la prestació
contractada, no podent, en cap cas, utilitzar-les per a finalitats pròpies i/o
diferents a les esmentades;
b) Tractar les dades personals únicament seguint les instruccions
documentades de l’Ajuntament i, en cas de considerar que alguna
instrucció no s'ajusta al RGPD, a posar-ho immediatament en coneixement
de l’Ajuntament perquè aquest pugui adoptar les mesures que consideri
oportunes;
c) Portar un registre documentat de totes les categories d'activitats de
tractament efectuades per compte de l’Ajuntament en el marc de les
prestacions contractades;
d) No comunicar les dades personals a terceres persones, llevat que compti
amb l'autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament per als supòsits
legalment admissibles;
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e) Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals s'hagin
compromès a respectar la confidencialitat en termes equivalents als
establerts en aquesta clàusula;
f) Adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a
garantir un nivell de seguretat adequat al risc de les dades personals de
conformitat amb el que preveu l'article 32 del RGPD i, en particular però
sense ànim limitador, les següents:
(i)
mesures de pseudonimització i xifrat de dades personals;
(ii)
mesures que permetin restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades
personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic;
(iii)
mesures necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat,
disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de
tractament;
(iv)
mesures que permetin verificar, avaluar i valorar, de manera
regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives
implantades per garantir la seguretat del tractament;
En tot cas, el contractista s'obliga a justificar anualment a l’Ajuntament el
compliment d'aquestes mesures mitjançant el lliurament d'un certificat de
compliment elaborat elaborat per un expert independent amb certificació d’una
Entitat de Certificació acreditada per la Agencia Espanyola de Protecció de
Dades.”.
g) Assistir a l’Ajuntament, tenint compte la naturalesa del tractament, a través
de mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que sigui
possible, perquè aquest pugui complir amb la seva obligació de respondre
a les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels
interessats, és a dir, els drets de transparència, informació, accés,
rectificació i supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament, portabilitat,
oposició o no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades
(inclosa l'elaboració de perfils), entre altres que s'especifiquen en el capítol
III del RGPD. Si el contractista rebés una sol·licitud per a l'exercici dels
esmentats drets relativa al tractament de les dades personals a les quals
tingui accés amb motiu de la prestació del servei, l’haurà de comunicar
sense demora a l’Ajuntament;
h) Col·laborar, cooperar i ajudar activament a l’Ajuntament en el compliment
de les obligacions establertes als articles 32 (seguretat del tractament), 33
(notificació d'una violació de la seguretat de les dades personals a
l'autoritat de control), 34 (comunicació d'una violació de la seguretat de les
dades personals a l'interessat), 35 (avaluació d'impacte relativa a la
protecció de dades) i 36 (consulta prèvia) de l'RGPD, tot això tenint en
compte la naturalesa del tractament i la informació a disposició del
contractista;
i) Comunicar a l’Ajuntament sense dilació indeguda qualsevol violació de la
seguretat de les dades personals a les que tingui accés amb motiu de la
prestació del servei de la que tingui coneixement.
j) A elecció de l’Ajuntament, suprimir o retornar totes les dades personals un
cop finalitzi la prestació del servei, suprimint les còpies existents, llevat que
es requereixi la seva conservació (en tot cas aplicant les mesures de
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seguretat que resultin pertinents de conformitat al RGPD i la resta de
normativa aplicable) de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o
dels estats membres, aportant, si així fos sol·licitat per l’Ajuntament, un
certificat de compliment de l'anterior signat per representants autoritzats
del el contractista o per tercer independent de reconegut prestigi;
k) Posar a disposició de l’Ajuntament tota la informació necessària per
demostrar el compliment de les obligacions establertes en aquesta
clàusula, així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories,
incloses inspeccions, per part de l’Ajuntament o d'un altre auditor autoritzat
per l’Ajuntament qui, en tot cas, tindrà el dret de realitzar totes les
auditories i / o inspeccions estimi convenients al contractista per verificar el
compliment de les obligacions relatives al tractament de dades personals
establertes a aquest plec, així com la resta de disposicions previstes en el
RGPD, fins i tot un cop finalitzada la prestació del servei;
l) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades
personals de les persones autoritzades per tractar les dades personals; i
m) Designar, quan procedeixi, a un delegat de protecció de dades.
3.- Transferències internacionals
El contractista en cap cas podrà emmagatzemar les dades personals en
servidors situats fora de l'Espai Econòmic Europeu o realitzar accions que
impliquin una transferència internacional de dades sense el consentiment
escrit, explícit i exprés, de l’Ajuntament, llevat que el contractista hi estigui
legalment obligat. En aquest cas excepcional, el contractista informarà
immediatament l’Ajuntament d'aquesta exigència legal abans de realitzar la
transferència, llevat que això no estigui permès per raons importants d'interès
públic.
4.- Manifestacions i garanties
El contractista garantirà a l’Ajuntament que ha adoptat els mecanismes
necessaris que es preveuen al RGPD per preservar la confidencialitat,
seguretat i integritat de les dades personals, tot això tenint en compte l'estat de
la tècnica i el cost de la seva aplicació pel que fa als riscos i la naturalesa de
les dades personals.
El contractista garantirà a l’Ajuntament que té els coneixements especialitzats,
fiabilitat i recursos, de cara a l'aplicació de mesures tècniques i organitzatives
que compleixin els requisits de l'RGPD, inclosa la seguretat del tractament,
necessaris per a complir amb les obligacions d'aquest Contracte en relació a
les dades personals.
5.-Responsabilitat
En cas d'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a aquesta
clàusula, el contractista respondrà de les infraccions en què hagués incorregut,
així com de qualsevol reclamació que pugui ser interposada pels interessats o
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per un tercer davant de qualsevol autoritat o instància, i de la indemnització
que, si escau, es reconegui a l'afectat.
En virtut d’això, l’Ajuntament podrà repercutir al contractista els costos, incloent
tot tipus d'indemnitzacions, sancions i despeses, derivats de reclamacions dels
afectats, per negligència i / o manca de confidencialitat, ús i / o tractament
indegut de les dades personals, incloent les sancions que eventualment pogués
imposar-li la corresponent autoritat competent (per exemple, l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades) per l'incompliment o compliment defectuós
de la normativa aplicable, sempre que aquests costos siguin conseqüència d'un
incompliment imputable al contractista. Així mateix, el contractista comunicarà a
l’Ajuntament les reclamacions que en aquest sentit rebi perquè aquest pugui
assumir al seu càrrec la defensa legal, i el contractista actuar en tot moment de
forma coordinada amb l’Ajuntament per a preservar la seva imatge.
Clàusula 16.- ASSEGURANÇA
El contractista estarà obligat a subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil fins a 600.000 €, per cada un dels accidents, danys o perjudicis que
puguin ocórrer, ocasionats pels treballs realitzats durant l’execució de l’obra o per
deficiències en la instal·lació.
Clàusula 17.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PER DANYS I PERJUDICIS
De conformitat amb el que disposa l’article 196 de la LCSP, el contractista serà
responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes, que es causin a tercers,
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. Si els
danys i perjudicis ocasionats fossin conseqüència immediata i directa d’una ordre donada
per l’Administració, aquesta serà responsable dintre del límits senyalats a les lleis.
També serà l’Administració responsable dels danys que es causin a tercers com a
conseqüència dels vicis del projecte que hagi elaborat, sense perjudici de repetir contra el
redactor del projecte d’acord amb el que estableix l’article 315 de la LCSP.
Clàusula 18.- CESSIÓ DEL CONTRACTE
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.
Clàusula 19.-. SUBCONTRACTACIÓ
En aquest contracte es permet la subcontractació de conformitat amb l’establert a l’article
215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la
intenció de subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es
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pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals del subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i ha
d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71
de la LCSP.
El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota
la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és
suficient per acreditar-ne l’aptitud.
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió
en l’execució del contracte, alguna de les conseqüències següents:
a) l’imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de
l’import del subcontracte.
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP).
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la
LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
Clàusula 20.- RISC I VENTURA
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L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que
disposa l’article 197 de la LCSP i sense perjudici del que determina l’article 239 de la
LCSP.
Clàusula 21.- INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE
Correspon a la direcció facultativa la interpretació tècnica del projecte i la facultat de
dictar les ordres pel seu desenvolupament.
El contractista no podrà al·legar en cap cas, indefinició del projecte. Si al seu parer el
projecte patís d’alguna indefinició haurà de sol·licitar per escrit de la direcció facultativa la
corresponent definició amb l’antelació suficient a la seva realització, qui haurà de
contestar en un termini d’un mes.
Clàusula 22.- DEMORA, EXECUCIÓ DEFECTUOSA, INCOMPLIMENT DE LES
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I PENALITATS.
1. Demora en l’execució:
De conformitat amb l’article 193 de la LCSP, el contractista està obligat a complir el
contracte dintre del termini total fixat per a la realització d’aquest.
2.L’incompliment o defectuós compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a
la imposició de penalitats. A aquests efectes s’entendrà per incompliments:
a. Lleus:
2.1. La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en
les disposicions d’aplicació.
2.2. La resistència al compliment dels requeriments emesos per l’Ajuntament.
En aquests casos es penalitzaran amb advertència i amonestació, quan sigui la
primera vegada, i multes de fins a 3.000,00 € les consecutives.
b. Greus:
2.3. La utilització dels Sistemes de treball, elements, màquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en el Plec de prescripcions tècniques i en la
oferta del contractista, en el seu cas.
En aquests casos es sancionaran amb multes des de 3.001,00 € fins a 6.000,00 €.
c. Molt greus:
2.4. Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes
de l’expedició de certificacions.
2.5. L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en la
memòria valorada de les obres.
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2.6. La paralització de les obres.
En aquests casos es penalitzarà amb multes des de 6.001,00 € fins al màxim legal
establert als articles 192, 193 i 194 de la LCSP.
3. Sense perjudici d'aplicar la resolució del contracte d’acord al que es regula a l’article
211 i específicament a l’article 245 de la LCSP, l'Ajuntament tindrà dret a aplicar i
percebre penalitats per les causes següents:
3.1. Defecte de qualitat de l'obra executada.
3.2. Deficiència i/o endarreriments en la informació.
3.3. Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a l'adjudicatari.
3.4. Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.
3.5. Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
3.6. Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials
del contracte.
3.1. Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada:
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de
les instruccions emeses pel personal facultatiu de l'Ajuntament donaran lloc a rebaixes
percentuals del cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal
executada. Ara bé, de conformitat amb el previst a l’article 192.1 de la LCSP, la quantia
no pot ser superior al 10% del pressupost del contracte.
3.2. Penalitat per deficiències i/o endarreriments en la informació:
Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fora necessària la realització
de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d'Obra, el major cost anirà a
càrrec de l'adjudicatari. De no realitzar-se els treballs suplementaris, l’Ajuntament podrà
aplicar una penalitat fins a una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del
contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
3.3. Penalitat per incompliment de terminis
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per
resoldre el contracte o per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per
cada 1.000 euros del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
En cas de força major o causes imputables a aquest Ajuntament es confeccionarà un nou
Pla d'Obres que haurà d'aprovar aquest Ajuntament.
3.4. Penalitats per incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.
En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les ordres de la Direcció
d'Obra, de manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es perjudica greument el
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correcte desenvolupament de les obres, la Direcció d'obra podrà proposar a l'Ajuntament
una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus.
Rebuda la proposta de penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que
solucioni de forma immediata l'incompliment. De no produir-se
l'oportuna reparació, l'Ajuntament, podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de
l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació
mensual del mes en curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de
substituir al Delegat o Cap d'Obra.
3.5. Penalitats per l'incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut
Cas que l'adjudicatari, el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i
Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el
treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat
econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la
proposta de penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que esmeni
l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, l'Ajuntament
podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost
del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de
substituir al Delegat o Cap d'Obra.
En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà
facultada per acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l'obra.
3.6. Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials
del contracte.
L’incompliment de qualsevol de les condicions d’execució establertes en aquest plec
comportarà la imposició al contractista de les següents penalitats:
Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del pressupost del contracte, llevat
que, de manera motivada, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o
molt greu. En aquest cas podran arribar al 5% o fins al màxim legal del 10%
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà ser tinguda en compte per valorarne la gravetat.
La Direcció facultativa de l’obra podrà verificar en qualsevol moment durant la seva
execució i, en qualsevol cas, es comprovarà en el moment de la recepció de les obres,
el compliment per part de l’adjudicatari de les condicions especials d’execució.
Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, i s’han de fer efectives
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan
no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
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En els casos d’imposició de penalitats i resolució del contracte pel seu incompliment, es
donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de
contractació.
El total de les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran
com a màxim fins al 50% del preu del contracte, tal i com preveu l’article 192.1 de la
LCSP.
Clàusula 23.- MODIFICACIÓ
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el
contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la LCSP.
Clàusula 24.- SUSPENSIÓ DE L’OBRA
L’administració, per raons d’interès públic, podrà acordar la suspensió de l’execució del
contracte. Igualment, procedirà la suspensió del contracte segons l’ establert a l’article
198.5 de la LCSP. Als efectes de la suspensió del contracte s’aplicarà el que determina
l’article 208 de la LCSP, així com l’article 103 del RGLCAP.
De conformitat amb l’article 208 de la LCSP, si l’Administració acordés la suspensió del
contracte o aquesta tingués lloc per l’aplicació del que disposa l’article 198.5 de la LCSP,
l’Administració abonarà els danys i perjudicis que s’acrediten fefaentment d’acord amb el
que determina l’article 208.2. a) de la LCSP.
Clàusula 25.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles
211 a 213 de la LCSP i, amb caràcter específic, en relació amb el contracte d’obres, pel
que estableixen els articles 245 i 246 de la llei, així com l’article 172 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Seran causes específiques de resolució del contracte:


Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es
refereix l’annex I (relatiu a l’acompliment de les condicions per poder contractar
amb l’Administració) d’aquest plec, quant a la presentació de la documentació
acreditativa de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries, amb la TGSS i amb aquest Ajuntament.



La modificació substancial de l’objecte del contracte en congruència amb el règim
previst en l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article
205.2.c) de la Llei de contractes del sector públic.



La demora en la comprovació del replanteig.
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L’ incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.



Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les
condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article
202 de la LCSP, quan aquest incompliment s’hagi definit com a infracció greu o
molt greu, i hi concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que hagi
donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.

Clàusula 26.- AVIS DE FINALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, comunicarà per escrit a la direcció de
l’obra la data prevista per la finalització o execució del contracte, per tal de que es pugui
realitzar la recepció.
El procediment i terminis per a la tramitació d’aquesta comunicació, la designació de
representat i la comunicació a l’ Intervenció, es regularan d’acord amb l’ establert a
l’article 163 del RGLCAP.
Clàusula 27.- RECEPCIÓ DE L’OBRA
El contracte s’entendrà complert pel contractista, quan aquest hagi realitzat, d’acord amb
els seus terminis i a satisfacció de l’Administració, la totalitat del seu objecte.
Dintre del mes següent a la finalització de l’obra, es procedirà mitjançant acte formal, a la
recepció de l’obra.
Aquest acte serà comunicat a l’ Intervenció General, a efectes de la seva assistència en
l’exercici de les seves funcions d’intervenció de la comprovació material de la inversió.
Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el funcionari
tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les donarà per
rebudes, s’estendrà la corresponent acta per quadruplicat, que haurà d’estar firmada pels
concurrents a la recepció, lliurant-se un exemplar al funcionari tècnic que representi
l’Administració, altre a la direcció facultativa, el tercer al representant de l’ Intervenció
General i el quart al contractista, a partir d’aquest moment començarà el termini de
garantia. A l’acta de recepció la direcció facultativa fixarà la data per l’ inici de la medició
general, donant-se per notificat el contractista per aquest acte.
El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li siguin
imputables no complís amb aquesta obligació, el representant de l’administració le
remetrà un exemplar de l’acta perquè en el termini de deu dies, formuli les al·legacions
que consideri oportunes, de les quals resoldrà l’òrgan de contractació.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar d’aquesta manera a
l’acta, i la direcció facultativa assenyalarà els defectes observats i detallarà les
instruccions precises fixades en un termini per esmenar-les. Si transcorregut aquest
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termini el contractista no l’hagués efectuat, podrà concedir-li un altre termini
improrrogable o declarar resolt el contracte, per causes imputables al contractista.
Clàusula 28.- MEDICIÓ GENERAL I CERTIFICACIÓ FINAL
Rebudes les obres es procedirà seguidament a la seva medició general amb assistència
del contractista, la direcció facultativa formularà, en el termini d’un mes des de la
recepció, la medició de les realment executades d’acord amb el projecte. Dintre del
termini de 3 mesos, comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que en el seu cas, serà abonada al
contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini previst a l’article 198.4 de
la LCSP.
Clàusula 29.- TERMINI DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ
El termini de garantia serà d’un any a partir de la data de recepció de les obres, o acta
d’ocupació efectiva, aquest període es substituirà pel període de garantia que hagi ofert el
contractista com a millora tècnica, si escau (sempre que el termini ofert sigui superior).
Durant el termini abans esmentat la garantía definitiva respondrà dels conceptes
assenyalats a l’article 110 de la LCSP, que resultin d’aplicació .
Dintre del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció
facultativa, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les
obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat,
excepte allò que disposa l’article 244 de la LCSP, per la qual cosa es procedirà a la
devolució o cancel·lació de les garantia, a la liquidació del contracte i en el seu cas, al
pagament de les obligacions pendent, que hauran d’efectuar-se en el termini de 60 dies.
Si l’informe no fos favorable i els defectes observats fossin causats per deficiències en
l’execució de les obres i no a l’ús del que es va construir, durant el termini de garantia la
direcció facultativa procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la
seva reparació, concedint-li un termini de 15 dies tret que aquest no estableixi un altre
superior, ateses les deficiències a esmenar o reparar, sense dret a percebre cap quantitat
per ampliació del termini de garantia.
En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l’informe fos favorable o, en cas
contrari, una vegada reparades o esmenades les deficiències, la direcció facultativa
formularà en el termini d’un mes la proposta de liquidació de les realment executades i
notificarà al contractista perquè en el termini de deu dies doni la seva conformitat o
manifesti els reparaments que estimi convenients. En el termini de dos mesos, comptats
a partir de la contestació del contractista o del transcurs del termini establert per aquesta
finalitat, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la liquidació i abonar, si es procedent, el
saldo resultant de la liquidació.
Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient,
l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de l’obra o la posi al servei de l’ús
públic, encara que no s’hagi complert amb l’acte formal de recepció, a partir d’aquest
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moment es produiran els efectes i conseqüències pròpies dels actes de recepció de l’obra
en els terminis establerts a l’article 168 del RGLCAP.
Clàusula 30.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS
De conformitat amb l’article 244 de la LCSP:
1. Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb
posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa
d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys
i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar
de la recepció o ocupació efectiva.
Així mateix, el contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels danys
materials causats en l’obra per vicis o defectes que afectin la cimentació, els suports, les
bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin
directament la resistència mecànica i l’estabilitat de la construcció, comptats des de la
data de recepció de l’obra sense reserves o des de la seva esmena.
2. Les accions per exigir la responsabilitat que preveu l’apartat anterior per danys
materials dimanants dels vicis o defectes prescriuen en el termini de dos anys a comptar
des que es produeixin o es manifestin els danys esmentats, sense perjudici de les
accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual.
3. Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys que estableix el primer apartat
d’aquest article, no s’ha manifestat cap dany o perjudici, queda totalment extingida
qualsevol responsabilitat del contractista.
Clàusula 31.- PRERROGATIVES I FACULTATS DE L’ADMINISTRACIÓ
Dintre dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, declarar la
responsabilitat imputable al contractista a causa de l’execució del contracte, suspendre
l’execució, acordar la seva resolució i determinar els seus efectes.
Igualment l’òrgan de contractació ostenta les facultats d’Inspecció de les activitats
desenvolupades pel contractista durant l’execució del contracte, en els terminis i amb els
límits establerts a la LCSP, per cada tipus de contracte.
En cap cas aquestes facultats d’inspecció podran implicar un dret general de l’òrgan de
contractació a inspeccionar les instal·lacions, oficines i demès emplaçaments en els que
el contractista desenvolupi lases seves activitats, excepte que els emplaçaments i les
seves condicions tècniques siguin determinats pel desenvolupaments de les prestacions
objecte del contracte, extrems que hauran de quedar justificats de forma expressa i
detallada a l’expedient administratiu.
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Els procediments per l’adopció d’acords relatius a les prerrogatives establertes
anteriorment s’intruiran de conformitat amb el que disposa l’article 191 de la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius.
Clàusula 32.- RECURSOS
Els actes que es dictin als procediments oberts simplificats d’adjudicació dels contractes
d’obres de les Administracions Públiques podran ser objecte de recurs de conformitat
amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, així com en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
El senyor/a ..........................................................., amb DNI núm. .........,. en nom propi /
en nom i representació de ...........................................,......................................., declara
sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte de LES OBRES
LOCALS PREVISTES EN EL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS
DE COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ) l’Ajuntament de Rubí,
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
a) Que qui signa aquesta declaració ostenta la representació de la societat que
presenta la oferta en relació amb l’expedient de referència, i que compleix amb
tots el requisits de capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica o
classificació, que té totes les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat i que
no està incurs en prohibició de contractar, d’acord amb el que s’exigeix en els
plecs reguladors, de conformitat amb el que es preveu a la LCSP.
b) Que l’empresa que representa compleix SÍ / NO amb la condició de PYME
(assenyalar la opció correcta).
c) Que l’empresa licitadora es troba 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 RGLCAP.
d) Que qui signa aquesta declaració no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a
les quals es refereix la Llei 12/1995, d’11 de maig, sobre incompatibilitats d’alts
càrrecs. Igualment, que ni l’empresa licitadora, ni cap dels membres dels seus
òrgans de govern i administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i
incompatibilitat per contractar amb les Corporacions locals.
e) Que l’empresa licitadora compleix tots els requisits i obligacions exigits per la
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
f) Que la informació i documents aportats són de contingut absolutament cert.
g) Que qui signa aquesta declaració autoritza a l’Ajuntament de Rubí a obtenir
directament dels òrgans administratius competents les dades o documents
registrals i els relatius al pagament de deutes d’obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del
contracte.
h) Que l’empresa licitadora no consta donada de baixa de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques.
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i)

Que en el supòsit de ser proposada com a adjudicatària, s’aportarà a l’expedient
administratiu, quan es requereixi a tal efecte, el document acreditatiu de la
cobertura de responsabilitat civil pels danys causats a persones i béns, públics o
privats i responsabilitat mediambiental, derivats de l’execució del contracte i
durant la seva vigència, mitjançant la pòlissa d’assegurança i el rebut acreditatiu
d’estar al corrent de pagament de la mateixa.

j)

Que en el supòsit de ser proposada com a adjudicatària, s’aportarà la
documentació exigida al Plec de prescripcions tècniques referent a la seguretat i
higiene i prevenció de riscos.

k) Que, en relació a tota la documentació presentada per participar en aquesta
licitació de l’Ajuntament de Rubí que contingui dades de caràcter personal de
persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), es garanteix
haver obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per facilitar
la referida informació a l’Ajuntament de Rubí, amb la finalitat de licitar en el
present procediment.
l)

Que, en cas de resultar adjudicatària, l’empresa licitadora resta obligada al
compliment de tot el que estableix la Llei orgànica de protecció de dades de
caràcter personal i al Reial decret 1720/2007, i al Reglament (UE) 2016/679 de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel què fa a al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament
General de Protecció de Dades o RGPD), així com a mantenir la confidencialitat
de tota aquella informació a la qual tingui accés en l'execució del contracte en els
termes previstos en les seves clàusules

m) Que s’integra la solvència per mitjans externs (senyalar la opció correcta):
Sí, existint el compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP
No.
n) Que en el cas de ser empresa estrangera declaro que em sotmeto als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per totes les incidències que puguin sorgir
del contracte amb renúncia expressa al meu propi fur.
o) Que l’empresa ...............................forma part del grup empresarial...................i
que l’empresa/les empreses del mateix grup (denominació social i NIF de les
empreses)..................es presenta/en també a la licitació.
p) Que l’empresa licitadora a la que representa empra: (marqui la casella que
correspongui):
Menys de 50 treballadors
50 o més treballadors (marqui la casella que correspongui):
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Compleix amb l’obligació de tenir entre ells, al menys un 2% de
treballadors amb discapacitat, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social.
Compleix les mesures alternatives previstes al Reial Decret 364/2005, de 8
d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter
excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb
discapacitat.
Que l’empresa a la representa, compleix amb les disposicions vigents en matèria
laboral i social.
Que l’empresa a la que representa (marqui la casella que correspongui):
Empra a més de 250 treballadors i compleix amb el que estableix l’apartat 2 de
l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de
dones i homes, relativa a la elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat.
En aplicació de l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2017 de 22 de
març, per la igualtat efectiva de dones i homes, l’empresa no està obligada a
l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat.
q) Que en compliment de les condicions especials d’execució del contracte que es
regulen a la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars, en el
supòsit de resultar adjudicatari, m’obligo a mantenir la plantilla de treballadors i
treballadores adscrits a l’execució del contracte sense que procedeixi suspensió o
extinció dels contractes de treball de la plantilla, excepte en els supòsits de
suspensions o extincions contractuals senyalats en aquesta clàusula del PCAP, i
a aportar el document o títols que així ho acreditin prèvia sol·licitud del
responsable del contracte.
r) Que en compliment de les condicions especials d’execució del contracte que es
regulen a la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars, en el
supòsit de resultar adjudicatari, m’obligo a que la plantilla de personal de
l’empresa adscrita a l’execució del contracte no tindrà un percentatge de persones
treballadores amb contractes de caràcter temporal superior al 25%, i a aportar el
document o títols que així ho acreditin prèvia sol·licitud del responsable del
contracte.
I per a que consti signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data )
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ANNEX II

El /la senyor/a ......................................................amb DNI núm.................................. en
representació
de
l’empresa....................amb
NIF
núm......................,
el/la
senyor/a..........................amb
DNI
núm..............en
representació
de
l’empresa.......................amb NIF núm....................................
DECLAREN
La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte el contracte DE LES OBRES LOCALS PREVISTES EN EL PROJECTE TÈCNIC
PER A LA RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB TECNOLOGIA LED DELS
POLÍGONS INDUSTRIALS DE COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ).
a) Que el percentatge de participació de cada empresa en l’execució del contracte
és el següent:
..........% l’empresa....................................................................
..........% l’empresa....................................................................
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura
pública.
c) Que es designa com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a..................................amb DNI núm.....................
d) Que la denominació de la UTE a constituir és................; i el domicili per a les
notificacions és...........................; adreça de correu electrònic..........................

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
(localitat i data)
(nom de l’empresa que es representa, signatura de cadascun dels representants de les
diferents empreses i segell de les empreses)
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ANNEX III
(Anagrama i adreça de l'empresa oferent.)
LICITACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RUBI PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES LOCALS PREVISTES EN EL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS
DE COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ).
OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS
En/Na ...................... amb DNI núm. .................., en nom propi o en representació de
l’empresa ....................... amb NIF núm........................, i domicili a..........................., ,
assabentat/da de les condicions i requisits exigits per concórrer al procediment obert
simplificat per a la contractació de les obres de referència, convocat per l'Ajuntament de
Rubí, i acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regulen el contracte, de manera que
es compromet a executar totalment les obres en qüestió amb estricta subjecció al
projecte executiu, en el cas de ser seleccionada aquesta proposició.
En relació amb els criteris de valoració que estableix el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, com a base per a resoldre el procediment i a l'efecte de poder aplicar la
ponderació que s'estableix, es proposa el següent:
1.- Oferta econòmica
OFERTA
PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ SENSE IVA

PREU OFERTAT
AMB BAIXA
INCLOSA SENSE IVA

IVA 21%

TOTAL

562.809,92€

Les ofertes per sobre del pressupost base de la licitació sense IVA de 562.809,92€,
seran rebutjades.
2.- Respecte a les garanties
Es proposa un termini de garantia total de ........ mesos sencers.
Les ofertes amb un termini total de garantia inferior o igual a 12 mesos no obtindran punts
i els serà d’aplicació el termini de garantia d’un any previst a la clàusula 29 del plec de
clàusules administratives particulars.
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3.- Respecte a la qualitat de l’equip tècnic
Personal
Cap d’obra

Experiència superior als 2 anys
...........................................anys

Personal
Encarregat

Experiència superior als 5 anys
...........................................anys

4.- Criteris socials
El nombre de treballadors a contractar en situació legal de desocupació per aquesta obra
és de ...................persona/es.

(Data, signatura i segell de l'empresa)
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ANNEX IV
MODEL TIPUS NORMALITZAT DE LA DECLARACIÓ RELATIVA AL COMPLIMENT
DE LES NORMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL CONTRACTE DE
LES OBRES LOCALS
PREVISTES EN EL PROJECTE TÈCNIC PER A LA
RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB TECNOLOGIA LED DELS
POLÍGONS INDUSTRIALS DE COVA SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ).
El senyor/a .............., amb DNI núm. ..... en nom propi/en representació de la
Societat............................................., amb NIF núm. .......... domiciliada a .....................
Declaro que l'empresa licitadora a la qual represento, en relació als seus treballadors,
compleix estrictament amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut.
Em comprometo a aportar la documentació necessària i suficient que ho justifiqui abans
de la signatura del contracte.
Faig constar que conec i accepto que l'adjudicació quedarà sense efectes si no aporto
aquesta documentació o malgrat fer-ho no compleix íntegrament amb l'esmentada
normativa.

(Data i signatura)

(Segell de l'empresa licitadora)
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ANNEX V
MODEL D’AVAL
Anagrama i adreça
de l'Entitat avalista
L'entitat .... (raó social de l'entitat de crèdit)...., NIF ..... amb domicili (a l'efecte de
notificació i requeriment) en ........... calli/plaça/avinguda.................CP ............ i en el
seu nom.................... (nom i cognoms dels apoderats) ..........amb poders suficients per
a obligar-se en aquest acte, segons es dedueix de la validació efectuada en la part
inferior d'aquest document.
AVALA
a .............. (nom de la persona o entitat jurídica avalada) .............. amb NIF ............. en
virtut del que disposa el Plec de clàusules administratives particulars regulador del
contracte de...................... (designació de l'objecte del contracte i data de l'acord
municipal d'inici de la licitació/d'adjudicació), en concepte de ......... (fiança, fiança
provisional, fiança definitiva, fiança complementària o garantia especial) ... i per a
respondre de les obligacions derivades (de la licitació/del compliment) del nomenat
contracte, davant de l'Ajuntament, per la quantitat de .......... (en lletres) euros (en xifra).
Aquest aval tindrà validesa mentre l'Ajuntament no autoritzi la devolució de la garantia.
Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al
benefici d'exclusió al fet que es refereix l'article 1.830 del Codi Civil i amb el compromís
de pagar al primer requeriment per a fer-ho, amb subjecció als termes i condicions
generals que disposa La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
(Lloc i data d'expedició)
(raó social de l'entitat)
(Signatures dels apoderats, degudament legitimades per fedatari públic)
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ANNEX VI
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA PLENA VIGÈNCIA DE LES DADES QUE
INCLOU EL REGISTRE DE LICITADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
(RELI) O EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES
DEL SECTOR PÚBLIC (ROLECSP).
......................................................................................., amb DNI núm......................., en
nom propi, o com a representant de l’empresa........................................................, amb
domicili
a
.............................................................
i
número
d’identificació
fiscal.............................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que les dades que consten en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic són
plenament vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines dades són vigents i
quines no ho són, aportant els documents de les dades no vigents).
I, perquè consti, a efectes de contractar amb l’Ajuntament de Rubí, signo aquesta
declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.

................................., ............. de ................................ de ..........

(segell)
Signat:..................................
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ANNEX VII
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT EN LES SEVES
RELACIONS EN L’ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA AMB EL SECTOR
PÚBLIC DE CATALUNYA
D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes
compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en els plecs de clàusules
contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les
regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els contractistes i les persones
beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un eventual incompliment d’aquests
principis.
En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de
conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les
seves relacions contractuals en l’àmbit de la contractació pública del sector públic de
Catalunya.
Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clàusules
o documents reguladors de la contractació.
Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector
públic han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes
per aquesta Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència.
1.- Els licitadors i els contractistes 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 o la
relació contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
2.- Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, 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 objectes dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
3.- En particular, els licitadors i els contractistes 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.
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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 mitjançant el contracte i/o durant la
licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
h) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció
de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels licitadors o
contractistes s’ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislació de contractació
pública, de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent.
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ANNEX VIII
COMPROMÍS PER LA INTEGRACIÓ DE LASOLVÈNCIA AMB MITJANS EXTERNS
El senyor/a.........................................., amb DNI número...........en nom propi i/o en
representació de la societat..................................amb NIF.........................., a l’objecte de
participar a la licitació per a la CONTRACTACIÓ DE LES OBRES LOCALS PREVISTES
EN EL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE COVA SOLERA I CAN
JARDÍ (RUBÍ).
I
El senyor/a..........................................., amb DNI número..................... en nom propi i/o en
representació de la societat..................................amb NIF.........................., a l’objecte de
participar a la licitació per a la CONTRACTACIÓ DE LES OBRES LOCALS PREVISTES
EN EL PROJECTE TÉCNIC TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC AMB TECNOLOGIA LED DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE COVA
SOLERA I CAN JARDÍ (RUBÍ).
Es comprometen, de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la LCSP a :


Que la solvència o mitjans que posa a disposició l’entitat ..............a favor de
l’entitat.....................són els següents.
o Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
o Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
o Xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Que durant tota l’execució de contracte disposaran efectivament de la solvència o
mitjans que es descriuen a l’apartat anterior.



Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a
condició o limitació alguna.
Data
Signatura i segell d’empresa del licitador
Signatura i segell d’empresa de l’altra entitat

Nota: Si es recorre a la solvència o mitjans de diverses entitats s’haurà de complimentar
aquest ANNEX VIII per cada una de les entitats que posi a disposició del licitador la seva
solvència o mitjans.
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La secretària

MARTA CUESTA GARCÍA
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Tècnica administració general

Azahara González López
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