CONTRACTE PER L'EXECUCIÓ DE L’OBRA “CONSOLIDACIÓ-REHABILITACIÓ
DE LA TORRE DE LA VILALTA DE SANT GUIM DE FREIXENET (BCIN) 3A FASE”.
Sant Guim de Freixenet, a la data de la signatura electrònica
REUNITS
D'una banda, el Sr. FRANCESC LLUCH MAJORAL, Alcalde de l’Ajuntament de SANT
GUIM DE FREIXENET, qui actua en aquest acte en nom, representació i interès de
l’Ajuntament, d’ara endavant l’adjudicador.
I de l’altra, la Sra. ANNA FERRERAS CERCÓS, amb DNI número 46783174R i
domicili al C/ Oliverets, 1 de Conill (Pujalt), actuant en representació PRÒPIA, d’ara
endavant l’adjudicatari.
Compareix el Sr. JORDI VIVES PUIG secretari interventor de l’ajuntament de SANT
GUIM DE FREIXENET, per tal de donar fe de la signatura del present contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en
les respectives qualitats en què actuen i de comú acord,
MANIFESTEN:
Que per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2020 es va aprovar
l'expedient de contractació per procediment negociat de l’obra “Consolidaciórehabilitació de la Torre de la Vilalta de Sant Guim de Freixenet (BCIN) 3a fase”.
Es va publicar la licitació del present contracte en el perfil del contractant
Que per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2020 es va
adjudicar el contracte a ANNA FERRERAS CERCÓS.
Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjecta a la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, així com al Reial Decret 817/2009, de 8
de maig, pel qual s’aprova el reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no
estigui derogat per la Llei de contractes del sector públic.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents:
CLÀUSULES:
PRIMERA.- ANNA FERRERAS CERCOS s’obliga a l’execució de l’obra “Consolidaciórehabilitació de la Torre de la Vilalta de Sant Guim de Freixenet (BCIN) 3a fase”,
d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives
Aquest darrer, degudament signat per les parts en prova d’acceptació incondicional i
sense reserves, s’incorpora com a document annex al present contracte.
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SEGONA.- L’import total del contracte és de 52.000,00.-€ (IVA INCLÒS). Aquest preu
també inclou l’execució de les obres complementàries detallades a l’annex 3 del plec
de clàusules administratives particulars amb un PEC de 12.982,60.-€
TERCERA.- El termini d’execució és de 80 DIES, comptats de l’endemà de la
formalització de l'acte de comprovació del replanteig.
QUARTA.- El termini de garantia serà de 18 mesos, a computar a partir de la recepció
de les obres, durant el qual s’ha de mantenir la fiança definitiva.
CINQUENA.- Correspon a l’adjudicador la interpretació dels plecs i del present
contracte administratiu, així com modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la
resolució i determinar-ne els efectes.
SISENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin
en el seu desenvolupament, seran impugnables per l’adjudicatari en defensa dels seus
drets, o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè consti, signen aquest contracte per triplicat exemplar, i a un sol efecte, en el
lloc i en la data indicada a l’encapçalament, davant el secretari interventor, qui en dóna
fe.
L'Alcalde

L’adjudicatari

Francesc Lluch Majoral

Anna Ferreras Cercós

El secretari interventor

Jordi Vives Puig
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ANNEX:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, AMB TRÀMITACIÓ
ORDINÀRIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES
“CONSOLIDACIÓ-REHABILITACIÓ DE LA TORRE DE LA VILALTA DE SANT
GUIM DE FREIXENET (BCIN) 3A FASE”.
1. OBJECTE
El present contracte té per objecte la realització de les obres compreses en el projecte
bàsic i d’execució de la Consolidació-Rehabilitació de la Torre de la Vilalta de Sant
Guim de Freixenet (BCIN) 3a fase” en la versió revisada per la Junta de Govern local
en sessió de data 2 d’abril de 2019.
Lots: No hi ha divisió en lots. Degut a les característiques de la licitació no és adequat
la lotització de l’objecte del contracte.
Al present contracte li correspon la següent codificació:
Codi CPV:
45200000-9 Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil.
2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són
necessitats d’interès públic i general i que entren dins l’àmbit de competències de
l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 25.2.a) de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 66.3.e) del Rd 2/2003, de 28
d’abril, del text refós de la Llei Municipal i règim local de Catalunya.
3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a
l’art. 13 de la Llei 9/17, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Aquest contracte es regeix:
a. Pel plec de clàusules administratives i el plec de clàusules tècniques.
b. Llei 9/17, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
c. Pel RDL 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant
RDL 817/2009).
d. Pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb
el TRLCSP (d’ara endavant, RLCAP).
e. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
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En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de
dret administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus
termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les
instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada,
no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.
4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació
harmonitzada es durà a terme mitjançant Procediment NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, en virtut de l’article 168 de la LCSP donat que va resultar deserta la
licitació inicial. Per tant s’haurà de cursar invitació a les empreses que proposi l’òrgan
de contractació, negociant amb elles, sempre i quan sigui possible, els aspectes
econòmics i tècnics que es detallen en aquest plec i dins els límits establerts en els
articles 166.2 i 169.2 de la LCSP que senyalen que no seran objecte de negociació ni
els requisits mínims de l’execució de l’actuació objecte del present contracte ni els
criteris d’adjudicació establerts en aquest plec.
5. PERFIL DEL CONTRACTANT
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
present contractació, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la
pàgina web següent: www.santguim.cat.
6. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I FINANÇAMENT
El pressupost de licitació de la contractació és el que es desglossa a continuació.
Aquest es el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació
del contracte.
Pressupost base anual
de licitació
Import IVA (21 %)

42.975,21.- €
9.024,79.-€

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes
per sobre el pressupost de licitació.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les
taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les
despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest
plec que s’han de complir durant l’execució del contracte i anirà amb càrrec al/s
pressupost/s i a la aplicació/ns pressupostària/es següents: 432/632.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l’art. 100 i concordants de la LCSP.
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El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 52.000,00.-€ IVA inclòs.
7. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
El termini de durada del contracte es de 3 MESOS a comptar des de la formalització
de l’acta de comprovació del replanteig. L’acta de comprovació del replanteig s’ha
d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la formalització del
contracte.
El contracte no serà prorrogable
8. CONDICIONS DELS LICITADORS
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.
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
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.
Les circumstàncies relatives a la capacitat 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.
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.
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
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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.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extinció. Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per
participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la
funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
9. SOLVÈNCIA
D’acord amb allò establert a l’article 159.6.b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors de
l’acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica professional. Els licitadors
s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals o materials que s’indiquen, els quals tindran el caràcter d’obligació essencial
i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d’imposició de penalitats
de conformitat amb el que s’estableix en aquest plec.
Mitjans personals: un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer de camins, canals i ports
amb tres anys d’antiguitat a l’empresa.
De conformitat amb l’informe 19/19, de 28 de novembre, de la Junta Consultiva de
Contractació administrativa de la Generalitat de Catalunya, s’eximeix als licitadors
d’acreditar la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores.
II) DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
10) Presentació de proposicions
Per a la licitació del contracte no s’exigeix la presentació d’ofertes utilitzant mitjans
electrònics a causa d’allò previst a la DA 15a3c LCSP.
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en SOBRE ÚNIC, tancat, identificat i signat per qui licita o per la persona
que representa a l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social,
respectivament, el número de telèfon, fax i l’adreça de correu electrònic, a les quals
l'Ajuntament pugui enviar notificacions urgents sobre actes de tràmit, com són el canvi
del dia o hora de l’obertura de pliques de la mesa de contractació, o l’esmena de
defectes. Així mateix, el sobre ha de precisar la licitació a què es concorre.
Les proposicions per optar a aquest procediment s’han de presentar a les oficines de
l’Ajuntament de SANT GUIM DE FREIXENET en l’horari d’atenció al públic. També
es poden enviar per correu postal, d'acord amb el que estableix l'article 80.4 del
RLCAP, sempre dins del termini de presentació d’ofertes establertes. En aquest cas,
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l’empresa ha de justificar la data d’imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar
a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant fax o correu electrònic a
l’adreça ajuntament@sanguim.cat com a màxim, el darrer dia de presentació d’ofertes.
Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda
per l’òrgan de contractació després de la data de finalització del termini assenyalat a
l’anunci de licitació. Transcorreguts els deu dies següents a aquesta data sense que
s’hagi rebut la documentació, la proposta no serà admesa en cap cas.
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc
subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la
conseqüència de la no admissió de totes les propostes presentades en infracció
d’aquesta norma.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a
l'article 71 LCSP.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
El termini de presentació d’ofertes és de 15 DIES NATURALS següents a la data de
recepció per part de l’empresa de la invitació a licitar. En cas de que finalitzés en
dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent. L’últim dia de termini la
presentació d’ofertes serà fins a les 15.00 hores. Les proposicions presentades fora
de termini no seran admeses.
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc
subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb
la conseqüència de la no admissió de totes les propostes presentades en infracció
d’aquesta norma.

Contingut de les proposicions:
SOBRE ÚNIC- Documentació administrativa i documentació relativa als criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
Inclourà,
a) Declaració responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l’administració d’acord amb el model
que s’adjunta com a ANNEX 1. En el cas que l’adscripció de mitjans exigida es
compleixi amb mitjans externs al licitador, haurà de presentar-se una declaració
responsable pel licitador i per cadascun dels mitjans adscrits a l’execució del
contracte.
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b) Tots aquells documents que siguin necessaris per a la valoració dels criteris
d’adjudicació que no depenen de judici de valor d’acord amb la clàusula 11 i la
proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2. La
proposta econòmica s’ha de presentar per escrit. No s’acceptarà cap proposta
que contingui omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer
clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.
11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I NEGOCIACIÓ
11.1 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació.
Criteris la ponderació dels quals es automàtica:
1. Execució de millores (60 punts).
Millores consistents en la realització d’obres complementàries descrites a l’annex 3,
que no son objecte de licitació i que suposen una millora qualitativa de l’obra que es
licita. Forma d’avaluació: criteri automàtic
2. Per la reducció del termini d’execució de l’obra (fins a 20 punts)
Es donaran 0,333 punts per cada dia de reducció del termini. No s’admetrà una
reducció del temps establert a les bases superior a 1 mes (30 dies).
3. Pel preu ofertat (fins a 10 punts).
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net
de la licitació (es a dir, pressupost màxim de licitació, IVA exclòs). La distribució de la
puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
P: 40 x (OM/OF).
On:
P= Puntuació obtinguda
OF= Oferta licitador
OM= Oferta més baixa presentada.
4. Per l’ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts).
Aquests punts es repartiran de la següent manera:
10 punts per al termini de garantia més ampliada (en mesos complerts).
Les demés ofertes obtindran punts segons el següent criteri:
A= C x 10
B
A= puntuació a calcular
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B= termini de l’oferta amb garantia més ampliada
C= termini de l’oferta de la que es pretén calcular la puntuació
11.2 CRITERIS DE NEGOCIACIÓ
Tenint en compte el plec tècnic es negociarà en base al preu. Efectuada la valoració
de les ofertes es trametrà escrit a l’empresa que ha presentat l’oferta per tal que
manifesti en el termini de tres dies hàbils si millora la seva oferta en els aspectes
indicats anteriorment.
12. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES
Mesa de contractació
La seva composició es publicarà a través del perfil del contractant en publicar l’anunci
de licitació i estarà formada per,
President:
Sr. Francesc LLuch Majoral, alcalde.
Vocals:
Sr. Arnau Ricard Real, arquitecte municipal.
Sr. Jordi Vives Puig, secretari-interventor de la Corporació
Secretària:
Sra. Raquel Rubio Carrasco, administrativa de la Corporació.
La mesa de contractació es constituirà el PRIMER DILLUNS HÀBIL després de la
finalització del termini de presentació de proposicions a les 12.00 hores.
La mesa procedirà a l’obertura del SOBRE ÚNIC i procedirà a la seva avaluació.
Un cop feta aquesta i prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els requisits
establerts, la mesa procedirà a la classificació de les ofertes. D’acord amb l’article
139.1 LCSP la presentació de les proposicions suposa l’autorització a la taula i a
l’òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes d’operadors
econòmics en un estat membre de la Unió Europea.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifesta en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
Resolució d’empat de les proposicions:
En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses
licitadors, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte,
La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
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discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores
de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acreditin tenir relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva
plantilla.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en què es produeixi l’empat, no amb caràcter previ.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia
convocatòria.
13. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de
contractació la relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes
identificant l’oferta més avantatjosa econòmicament.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisió.
Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a
què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment
a continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM.
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, d’acord amb les previsions d’aquest plec.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre
i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada
notarialment o compulsada per l’òrgan administratiu competent. Aquest poder ha de
reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar
inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran
testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
- Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, llevat que s’hagi
autoritzat la seva consulta a l’Ajuntament.
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte,
es determini en el plec.
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Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies
hàbils.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
Les empreses que hagin presentat certificat de inscripció en el RELI o ROLECE estaran
exemptes de presentar la documentació acreditativa de la capacitat d'obrar així com els
certificats de l’Agència Tributària i Seguretat Social si aquest estan vigents d'acord amb
l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Locals.
El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls
de l’expedient i es publicarà en el perfil del contractant.
14) Ofertes anormalment baixes
Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts a l’article 85
del RGLCAP en relació amb l’article 149 de la LCSP.
15) Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment del procediment.
L’òrgan de Contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure e l contracte,
per raons d’interès general degudament justificades i amb la corresponent
notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del
contracte. També podrà desistir del procediment, abans de la formalització
del contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o les
regulacions del procediment d’adjudicació.
16) Garantia definitiva
No es requereix la constitució de garantia.
17) Adjudicació del contracte
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat per la
mesa.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en
què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
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18) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les
empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a
als quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet pot donar lloc
a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la
LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula tretzena, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i
l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials.
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III) DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
19) Condicions especials d’execució
En aplicació de l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució de tipus
mediambiental, social o relatives a l’ocupació en relació amb l’execució del contracte,
que són d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses contractistes i, si
escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, i que estan directament
vinculades a l’objecte del contracte, que no són directa ni indirectament
discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari, són les que tot seguit
s’indiquen.
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte de caràcter
mediambiental, amb a finalitat de reduir els efectes negatius que l’execució del
contracte podria tenir en el medi ambient:
- Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes fungibles
utilitzats durant l’execució del contracte.
- Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte. - Gestió dels
residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.
- Nomenament d’un responsable ambiental per l’adjudicatari de les obres.
20) Persona responsable del contracte
El director facultatiu de l’obra serà la persona responsable del contracte que exercirà,
a mes de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions
especifiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències
d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones
implicades en el contracte.
21) Execució i supervisió de les obres
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o
empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres,
amb independència de la persona responsable del contracte a la qual es refereix
aquest plec.
22) Documentació relativa a la seguretat i salut en el treball.
En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord
amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que
exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas
negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un
termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas,
superior a set dies naturals.
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En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball
serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap
ampliació del termini per aquest motiu.
23) Compliment de terminis i correcta execució del contracte
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb la imposició de les
penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix
parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les
prestacions definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial
d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el
contractista en demani un altre de més curt. En tot cas, la constitució en demora de
l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l’Administració.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a
l’empresa contractista.
24) Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en
l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
25) Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució
del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.
26) Obres, instal·lacions, béns, mobiliari i medis auxiliars que aporta
l’Ajuntament al contractista
L’Ajuntament aporta per a la prestació del servei les instal·lacions que es relacionen en
el projecte d’obres.
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IV) DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
27) Abonaments a l’empresa contractista.
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps.
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al
que corresponguin.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i
les condicions establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
Condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
28) Responsabilitats de l’empresa contractista.
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte
elaborat per l’Administració.
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia,
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de
força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15
anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la
LCSP.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.
29) Altres obligacions de l’empresa contractista.
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de
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dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular
les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social
de persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats que
continguin aquest plec.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors
de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.
e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i
a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.
g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres
subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final amb el
contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada.
h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes
han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta
de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions
objecte del contracte.
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana.
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols
informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents relatius a
informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions
del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en
català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la
documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa,
tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels
treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions
tècniques particulars.
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En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici
d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques.
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació
d’organismes oficials o particulars.
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.
- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres
i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre
impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les
disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin.
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries
que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació
que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del
contracte.
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma
i condicions que aquestes assenyalin.
j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i
els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els
límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la
clàusula 21ena. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata
reposició. Les despeses que s’originin aniran a càrrec seu.
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a
l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a
realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi.
l) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
30) Prerrogatives de l’Administració.
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Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució,
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els
termes i amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
31) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu
en els articles 203 a 207 de la LCSP.
-

Modificacions previstes

La modificació no pot excedir del 20% del preu inicial del contracte i no pot alterar la
naturalesa global del contracte.
-

Modificacions no previstes

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació
s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en
l’article 211.1.g) de la LCSP.
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits
previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar
en document administratiu.
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del
pressupost primitiu.
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En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a
reclamar indemnització.
En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP i el clausulat d’aquest plec.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
32) Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior
a 4 mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1
de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en
què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP.
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.
33) Clàusula ètica
Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls
aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de
qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
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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.
d) 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) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de
contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de 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 i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector
públic imposen als contractistes 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.
Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat
social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa
tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.
Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte.
Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les
següents:
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 33.2.A s’estableix
una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a
l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir
del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el
50% del preu del contracte.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització
que siguin competents per raó de la matèria.
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V)
DISPOSICIONS
RELATIVES
A
LA
SUCCESSIÓ,
CESSIÓ,
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

LA

34) Successió i cessió del contrate
-

Successió en la persona del contractista

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat i absència de prohibició de contractar exigida en acordar-se
l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en
cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques
segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que
s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la
capacitat o classificació exigida.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà,
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa
contractista.
-

Cessió del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o
personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni
que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat,
quan es compleixin els requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre
el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista
en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement
del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per
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arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en
una causa de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en
escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
35) Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte fins a un import inferior al 30% del preu.
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referència a les condicions de solvència tècnica, dels subcontractistes a qui
vagin a encomanar la seva realització.
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin
a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies
des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament
amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini
la seva oposició.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és
suficient per acreditar la seva aptitud.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18
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d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva
normativa de desplegament.
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, les conseqüències següents: l’imposició a
l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del
subcontracte;
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 que
contingui aquest plec. 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.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
36) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
VI) DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
37) Recepció i liquidació
La recepció i liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles
210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.
38) Termini de garantia.
El termini de garantia és d’un any a computar a partir de la recepció de les obres.
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Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
39) Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 relatiu a la successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis
mesos.
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o
quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió
de l’IVA.
- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a
quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte
per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors
durant l’execució del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

VII) RECURSOS.
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40) Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu
ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb
el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
41) Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE.
Adreça de notificació:
Que, a efectes de pràctica de les notificacions electròniques d’acord amb el que
disposa la LCSP:
Nom i cognoms (persona autoritzada accés notificacions):
NIF (persona autoritzada accés notificacions):
Adreça de correu electrònic:
Numero de telèfon mòbil:

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TENIR CAPACITAT PER CONTRACTAR

Sr/Sra .................... amb residència a ................... província de .............. carrer
.......................segons Document Nacional d'Identitat núm. .............. en nom propi o de
l'empresa .................... que representa,
Declara sota la seva personal responsabilitat:

a) Tenir capacitat d'obrar i no estar incurs en les prohibicions que conté la LCSP.
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b) Que el licitador persona física o els administradors de la persona jurídica que
representa, no estan incursos en cap dels supòsits a què es refereix la Llei
5/2006, de 10 abril, dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels
Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat i la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.
c) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i
la Comunitat Autònoma de Catalunya imposades per les disposicions vigents,
trobar-se inscrit en la Seguretat Social i al corrent en l'abonament de les quotes
corresponents, així com estar d'alta i al corrent en l'Impost d'Activitats
Econòmiques.
d) Em comprometo a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals i materials de conformitat amb el Plec de clàusules.
Mitjans personals: ___________________

(Lloc, data, segell i signatura del licitador)
ANNEX 2
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
...................................................,
major

d'edat,

amb

domicili

a

............................................ (carrer, número, localitat i província), amb DNI núm.
..........................., en nom propi (o bé, en nom de ............................................... si
actua per representació, expressant la personalitat i el domicili del representant,
l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificació fiscal de
l'empresa), assabentant del Plec de clàusules administratives particulars reguladores
del procediment procediment negociat sense publicitat, de tramitació ordinària, per a
l’adjudicació del contracte administratiu d’obres de ......................, accepta íntegrament
les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents, es compromet a
complir-les estrictament, ofereix realitzar l’objecte contractual de referència per la
quantitat de ............. €, i ............ € (en lletra i números) d’IVA.
[ ] Que proposo la reducció del termini d’execució de l’obra en _______ dies.
[ ] Que proposo l’ampliació del termini de garantia en ___________ mesos.
[ ] Que proposo l’execució de les millores establertes a l’annex 3.
(Lloc i data)
(Nom i cognoms – Segell)
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