PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT SIMPLIFICAT PER LES
OBRES DE REFORMA DEL PATI DE CEIP CANIGÓ A L’EDIFICI SANT
FERRAN. AUM 2018 118
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2.10) Successió Cessió........................................................................................

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Descripció: Es objecte d’aquest contracte executar les obres definides a la memòria
valorada per les obres consistents en la reforma del pati de CEIP Canigó a l’edifici Sant
Ferran de Sant Just Desvern, redactada per l’oficina tècnica de l’Ajuntament (Exp.
AUM 2018 41).
Lots: No
Codi CPV: 45220000-5 corresponent a Obras de enginyeria i treballs de construcció.
Dades de la Memòria: La Memòria per les obres DE REFORMA DEL PATI DEL
CEIP CANIGÇO DE L’EDIFICI SANT FERRAN DE SANT JUST DESVERN, ha
estat redactada pel Sr. Efren Radigales Sánchez, cap de projectes, manteniment i
millores urbanes, i el Sr. Carles Víctor Rodrigo Martínez, arquitecte tècnic i cap de
Brigada municipal i la seva aprovació publicada en el BOPB de data 9 de maig de 2019.
L’objecte de la memòria és definir i valorar les intervencions necessàries per millorar
l’equipament i paviments del pati de l’edifici d’escola.
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu: Preu determinat d’acord amb la corresponent Memòria
valorada.

B3. Pressupost base de licitació: 82.644,62 euros, més 17.355,37 euros en concepte
d’IVA (21%).
C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: UE - 32303 – 63299 i projecte econòmic 2018 / 2 / AUM /
08.
C2. Expedient d’abast plurianual: No
D. Termini d’execució del contracte
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B2. Valor estimat del contracte: 82.644,62 euros IVA exclòs.

E. Variants: No
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
Òrgan de contractació: Regidor-President de l’Àrea de Planificació Territorial,
Habitatge i Medi Ambient.
G. Solvència i classificació empresarial
Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic: Obligatòria
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera, i tècnica

-

Volum anual de negocis dins l’àmbit al que es refereixi el contracte, referit al
millor exercici dins dels TRES últims que disposi, 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 120.000,00 € (el volum de negocis mínim anual
exigit no excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte).

La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa
haurà d'acreditar-se pels mitjans següents:
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-

Una relació dels principals obres o treballs realitzats en els últims CINC anys
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o
els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau,
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per
l'autoritat competent.
L’any de major execució dels 5 anys haurà de superar els 69.999,00 euros
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La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se pel mitjà
següent:

-

Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu
de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del
contracte. És a dir:
-

1 Cap d’obra amb la titulació adequada per al desenvolupament
d’aquesta tasca, entre d’altres: titulació de Grau en Arquitectura
Tècnica, Arquitectura o Enginyer tècnic agrícola, amb experiència
mínima de tres anys.

-

1 Cap de grup amb la titulació adequada per al desenvolupament
d’aquesta tasca, entre d’altres: titulació de Grau en Arquitectura ,
Arquitectura Tècnica , Enginyer Civil o Enginyer tècnic agrícola,
amb experiència mínima de tres anys.

-

Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del
control de qualitat i de la seguretat i salut.

-

Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per
l'empresari per garantir la qualitat i seguretat de l’obra.

G2. Classificació empresarial: Grup: C

Subgrup: 6

Categoria: 1

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat
i/o de gestió mediambiental: No
H. Criteris d’adjudicació
Criteris: Avaluables automàticament ............................. fins a 150 PUNTS
1. Oferta econòmica: Fins a 100 punts.
Puntsi = Maxpunts *
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G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
No

- Baixa (max) correspon a la baixa màxima presentada
2.Altres criteris de valoració automàtics: (Millores de la qualitat, execució i
quantitatives del contracte): Fins a 50 punts.

Millores en l’execució del contracte (1):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida MPC100 (formació de junt de
retracció) en 10m. En la reforma del pati de CEIP Canigó.
La millora es valora en 11,90€ IVA exclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost
per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (2):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida FDD0NRG (subministrament i
col·locació de passamans recte metàl·lic) en 5m. En la reforma del pati de
CEIP Canigó.
La millora es valora en 70,03€ IVA exclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost
per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (3):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F0F1WC10 (subministrament i
col·locació de llambordes de formigó) en 10m2. En la reforma del pati de
CEIP Canigó.
La millora es valora en 241,45€ IVA exclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost
per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (4):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida FDD010 (Subministrament i
col·locació de barana de façana en forma recta) en 10m2. En la reforma del
pati de CEIP Canigó.
La millora es valora en 580,84€ IVA exclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost
per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (5):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida FD5J6F08 (formació de pericó de
pas, soterrada) en 3u. En la reforma del pati de CEIP Canigó.
La millora es valora en 590,45 € IVA exclòs
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La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost
per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (6):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida FNRG5F56 (Subministrament i
muntatge de banc model EQUS) en 2u. En la reforma del pati de CEIP
Canigó.
La millora es valora en 1.021,07€ IVA exclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost
per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (7):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F93210SO (base de sauló, amb
estesa i piconatge del material) en 50m3. En la reforma del pati de CEIP
Canigó.
La millora es valora en 1.192,38€ IVA exclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost
per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (8):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida FNRG1001 (subministrament i
col·locació de pou de registre d’elements prefabricats) en 2u. En la reforma
del pati de CEIP Canigó.
La millora es valora en 1.308,05€ IVA exclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost
per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (9):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F96AUA10 (Encintat de xapa d’acer
galvanitzat de 10mm de gruix i 160mm d’alçada) en 100m. En la reforma
del pati de CEIP Canigó.
La millora es valora en 2.440,69€ IVA exclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost
per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (10):
Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F9G4G278 (formació de paviment
continu de formigó en massa amb fibres) en 25m3. En la reforma del pati
de CEIP Canigó.
La millora es valora en 2.677,50€ IVA exclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost
per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.
Millores en l’execució del contracte (11):

Millora de la construcció
Augment de l’amidament de la partida F2RA9TNR (Gestió de residus) en
6,5u. En la reforma del pati de CEIP Canigó.
La millora es valora en 6.141,43€ IVA exclòs
La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost
per l’ajuntament.
La millora s’executarà a l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics
municipals de StJust Desvern.

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Als efectes de considerar si s’ha produït una baixa anormal s’atendrà als criteris de
l’article 85 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament general de la LCAP, del
conjunt de l’oferta previst a l’apartat 9.
Termini per presentar la justificació: 5 dies naturals
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
Termini de l’empresa proposada com adjudicatària per aportar la documentació:
7 dies hàbils (article 159.4 f) 4º LCSP)
K. Garantia provisional: No:
L. Garantia definitiva: Sí

Forma de constitució: Les admeses a l’art. 108 de la LCSP
M. Condicions especials d’execució: Consten a la clàusula 2.2
N. Modificació del contracte prevista: No
O. Cessió del contracte
Sí: D’acord amb el que disposa la clàusula 17 del PCAP.
P. Subcontractació
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Q. Revisió de preus: No

R. Termini de garantia: Sí

Termini: 1 any.

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte
degudament aprovat que es descriuen en l’apartat A del quadre de característiques.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.
Les obres s’executaran en els termes i condicions que es detallen en el projecte aprovat
segones les dades determinades a l’apartat A del quadre de característiques i que
constitueixen el plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el present, han de
regir la licitació.
La present contractació no es divideix en lots, queda justificat aquest extrem a la
memòria justificativa de l’expedient administratiu.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte

Les obres s’hauran de realitzar amb subjecció al Projecte Tècnic aprovat, el qual està
format pels documents enumerats a l’article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic
1.3) Dades econòmiques del contracte i existència del crèdit.
El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat
B.1 del quadre de característiques.
El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques.
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El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu
màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
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Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP) estan acreditats a la memòria justificativa de l’expedient.

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.
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la
que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícit tots aquells conceptes previstos a
l’article 100 i concordants de la LCSP.
1.4) Termini d’execució del contracte i possibles pròrrogues
El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el
programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen 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, d’acord amb l’article 236 LCSP.

El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de
característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà
obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos
mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es
produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
1.5) Règim jurídic del contracte
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El contracte té caràcter administratiu, tipifica com A contracte D’OBRES d’acord amb
l’article 13 de la LCSP, i regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec
de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte.
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus
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L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants
del contracte i, per tant, són exigibles.

del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del
contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva
formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació

pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat

pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per
les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

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.
1.6) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. Òrgan de contractació.
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contractes són
els establerts a l’apartat F del quadre de característiques, tot allò d’acord amb el que
disposen els articles 145, 146, 156, 158 i 15 i concordants de la LCSP.
L’òrgan de contractació serà el determinat a l’apartat F del quadre de
característiques.
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1.7) Mitjans de comunicació electrònics
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Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.

1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.
3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat:
https://santjust.cat,seu
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Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

AUM 2018 118

13

Codi Validació: 861EB5766F1D9F237643AD15433BFD52C8355656 | Verificació: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica

2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en la Declaració Responsable, d’acord amb el que s’indica
en la clàusula vuitena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas
que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació
corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai
virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb
certificat digital o amb contrasenya.

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la
licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en
l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i
disposar del certificat digital requerit.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca_ES)

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la
signatura de la Declaració Responsable i de l’oferta.
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Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la
resta dels Estats membres”.
Tal com estableix l’article 22 d’aquesta mateix Reglament, la Comissió posa a
disposició del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de
confiança de cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats a
admetre. Eina de consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/.
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4 Certificats digitals:

1.8) Presentació de proposicions
Termini i lloc
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en DOS SOBRES , en el termini màxim de 20 DIES NATURALS, a comptar
des de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant. Les ofertes
s’hauran de presentar NECESSÀRIA I ÚNICAMENT mitjançant l’eina de Sobre
Digital integrada en la Plataforma Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web
següent:
https://santjust.cat,seuelectrònica,perfil del contractant
Procediment
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
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Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que
la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents
de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.

Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de
la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura
del primer sobre xifrat.

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum”
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta,
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que
la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en
UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses
que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la
persona o una de les persones signants de la Declaració Responsable.
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, en el termini
indicat en la notificació, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat i per tant
quedarà exclosa del procediment de licitació. Així, atès que la presentació d’ofertes a
través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta
que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activat oferta.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca_ES)
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat
retirada.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de l’administració pública. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
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Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en
les ofertes trameses en dues fases.

cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca_ES)
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles s'han d'ajustar a
especificacions públicament disponibles i d'ús no subjecte a restriccions i han de
garantir la lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de contractació, els òrgans de
fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i els interessats, durant el termini pel
qual s'hagi de conservar l'expedient.

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 o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la
Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una
unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les
propostes que hagi subscrit.
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya, signada electrònicament als sobres digitals, en els termes següents:
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D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

Informació addicional i aclariments:
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans
del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de
l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan
https://santjust.cat,seu electrònica, perfil del contractant
Confidencialitat

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores es poden considerar
de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de
propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial
afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de
posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa,
ni les dades incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
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En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial
de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la
possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les
empreses licitadores afectades.

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

AUM 2018 118

19

Codi Validació: 861EB5766F1D9F237643AD15433BFD52C8355656 | Verificació: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació
confidencial, si conté informació d’aquest tipus.

Contingut dels SOBRES:
SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
-

La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a
annex al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de
la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment
de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula
1.18) del present Plec.

-

Model de declaració de constitució en Unió Temporal d’Empreses (UTE), en as
que calgui.

CONTINGUT DEL SOBRE B (CRITERIS AVALUABLES
AUTOMÀTICAMENT)
-

La proposició econòmica, amb l’oferta econòmica i altres criteris avaluables
mitjançant criteris automàtics, d’acord amb el model que consta com Annex al
present plec i que serà incorporat al Sobre corresponent.

1.9) Mesa de contractació
La Mesa de contractació, accedirà amb l’eina de Sobre Digital, a la documentació del
qual es podrà accedir 24 hores després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes,
i qualificarà la documentació continguda en el Sobre A, en cas d’observar defectes
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en
el termini de 3 dies naturals.
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Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el
Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. Sense perjudici de la
comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes circumstàncies
mitjançant el seu perfil de contractant.
El sobre B s’obrirà en el moment assenyalat a l’anunci de licitació, configurat a l’eina
de sobre digital, una vegada que les persones anomenades com a custodis hagin aplicat,
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No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.

amb el quòrum mínim i amb l’interval de temps que s’hagi definit prèviament, les seves
credencials i hagi arribat el moment assenyalat.
L’obertura del sobre B, es farà en fase interna i pública, atès que la Plataforma Serveis
de Contractació Pública, ofereix l’eina del Sobre Digital 2.0. i a través d’aquesta eina es
dóna compliment a l’exigència legal d’obertura del sobre que conté l’oferta econòmica
en acte públic .
S’entén per tant que l’ús de l’eina Sobre Digital 2.0 en un procediment de licitació no
comporta privar de publicitat l’acte d’obertura. Per tant, la noció “d’acte públic” , que
no implica acte presencial, s’ha d’interpretar i vincular al principi de transparència
propi de la contractació pública, sense equiparar-lo a la “d’acte presencial”. El referit
format electrònic està enfocat a agilitzar el procediment administratiu, garantint la
seguretat en la identitat, la integritat i la confidencialitat.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A
seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 2.17.

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
De conformitat amb la previsió establerta a l’article 159.4 a) de la LCS, tots els
licitadors que es presentin a licitacions realitzades mitjançant procediment simplificat
hauran d’estar inscrites en el Registre Oficial d’Empreses Licitadores i Empreses
Classificades del Sector Públic o registres equivalents, en la data final de presentació
d’ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurrència.
Aptitud per a contractar:
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:
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-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP;
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1.10) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments. Aptitud per contractar.

-

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 els termes establerts en la present clàusula.

-

Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur
a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i

-

A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
l’empresa 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.

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.
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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
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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.

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 –de valor estimat igual o
superior a 221.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa
referència l’article 68 de la LCSP.
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.
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”.

-Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica
1 Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a
500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits
mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació empresarial detallada en
l’apartat G.1 del quadre de característiques.
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Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000
euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de
solvència que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, a través
dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, o, alternativament,
mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat
G.2 del mateix quadre de característiques.
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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.

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les
referències sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar
la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de
qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.
Per acreditar la classificació empresarial i la solvència econòmica i financera i la
solvència tècnica es reconeixen plens efectes jurídics a les dades que consten en el
certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el que determina la Disposició addicional segona, apartat 3 de
la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de les Administracions Públiques, en els termes establerts en la
LCSP.
2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3
del quadre de característiques.

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes executen les obres per als quals són necessàries les capacitats
esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en
la unió o d'altres entitats.
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4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els
requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència,
en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de
determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les
seves integrants.
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3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin
amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre
que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses
licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran
efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del
compromís per escrit de les entitats esmentades.

En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les
empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a
contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52
del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en
l’apartat G.2 del quadre de característiques. En tot cas, és necessari, per procedir a
aquesta acumulació, que totes les empreses hagin obtingut prèviament la classificació
com a empresa d’obres, sense perjudici del que s’estableix per als empresaris no
espanyols d’estats membres de la Unió Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre
l’Espai Econòmic Europeu.
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni
d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin
nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre
l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la
seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
1.11) Criteris d'adjudicació

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
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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 manifest 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.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
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Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre
als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.

afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin
la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i
ambientals.
D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al
procediment d’adjudicació així com els informes de valoració de les proposicions si
s’haguessin sol.licitat ( tal i com estableix l’article 159 apartat 1.5 de la Llei 5/2017)
1.12) Criteris de desempat

-

en cas d’empat “sorteig”

1.13) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.14) Ofertes anormalment baixes
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de
característiques.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció de
anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix
nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi
definit la anormalitat de l’oferta.
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L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses
i millores contractuals des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el
següent:

D’acord amb el que disposa l’article 149.2 de la LCSP s’atorgarà als licitadors un
termini de 5 dies naturals per tal que puguin presentar una justificació adequada de
les circumstàncies que permetin executar dita oferta en les condicions indicades.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar
la documentació corresponent.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que
estableix l’article 201 de la LCSP.
1.15) Classificació de les ofertes i requeriment de presentació de documentació
previ a l’adjudicació.
1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’adjudicació.
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Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci.
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.
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Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, sol·licitarà un informe tècnic per tal que analitzi detalladament les
motivacions argumentades pel licitador per poder mantenir la seva oferta. Amb el
resultat de l’informe la Mesa elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de
la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest
decideixi, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o
bé, en cas contrari, el seu rebuig.

2 La Mesa de contractació comprovarà en el Registre Oficial de licitadors i empreses
classificades que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té
poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o si
es cau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar, o
bé comprovar els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts a la clàusula 1.10.

-

-

Acreditació de les circumstàncies consignades en la declaració responsable
aportada i la resta que sigui exigible, si es cau.
En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
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, si es cau..
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix a la clàusula setzena
Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent d’obligacions
tributàries amb l’Ajuntament ( serà aportat d’ofici per l’Ajuntament).
Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, es determini en l’apartat J del quadre de característiques.
Pòlissa de Responsabilitat Civil per l’import mínim indicat en la clàusula 2.13)
Aquesta pòlissa haurà d’estar vigent durant el temps d’execució del contracte.

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar
la documentació corresponent.
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3 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.
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Al mateix temps requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per
a què, dins del termini de set 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:

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar
la documentació corresponent.
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.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que a més, pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la
LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la
Declaració Responsable o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició
de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior es procedirà a recavar la mateixa
documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les
ofertes.
1.16). Garantia definitiva

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les
empreses integrants de la unió temporal.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
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En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per
tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de la reposició esmentada.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a
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L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de
característiques en qualsevol de les formes admeses per la legislació de contractes.

l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions
de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de
conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes
del sector públic de la LCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.
D’acord amb l’article 107.2 de la LCSP en cas que l’oferta de l’empresa adjudicatària
hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat, hagi de presentar garantia
complementària de fins un 5% del preu.
1.17) Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
1.18). Adjudicació del contracte
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1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies següents a la recepció de
dita documentació, d’acord amb el que disposa l’article 159.4 f) LCSP.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

AUM 2018 118

30

Codi Validació: 861EB5766F1D9F237643AD15433BFD52C8355656 | Verificació: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica

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 de les reguladores del procediment d’adjudicació.

2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula
vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat,
al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
1.19) Formalització i perfecció del contracte
1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.

3.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, que es farà efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. 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.
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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 quinzena, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.
3.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
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2.La formalització del contracte es podrà efectuar una vegada adjudicat i es publicarà
juntament amb el contracte en el perfil de contractant.

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.
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.
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:
2.1) Drets i obligacions de les parts

-El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern, als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
-Facilitar a l’Ajuntament de Sant Just Desvern la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
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-Comunicar a l’Ajuntament de Sant Just Desvern les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès
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Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:

financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat
i independència en el context de dit procediment de licitació.
-No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col•lusòria.
-Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.
-El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en
relació amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la
subcontractació) en els termes de l’article 217 LCSP.
2.2) Condicions especials d’execució

-

Les empreses amb més de 250 treballadors/res hauran d’acreditar el disseny i
aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei 3/2007, de 22 de març, per a
la igualtat efectiva d’homes i dones.

-

L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com
la prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar y laboral de les persones
treballadores adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

-

En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb
motiu de l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà
d’emprar un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria
de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat,
presència equilibrada, diversitat, coresponsabilitat i pluralitats de rols i identitats
de gènere.
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2.- Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb
discapacitat

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

AUM 2018 118

33

Codi Validació: 861EB5766F1D9F237643AD15433BFD52C8355656 | Verificació: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica

1.-Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes

-

D’acord amb el que estableix l’article 42 del 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, si l’adjudicatària té
contractats/ades un nombre de 50 o més treballadors/res, haurà d’acreditar, en un
termini no superior a 6 mesos des de l’inici del contracte, que, d’entre ells/es,
almenys el 2% són treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es
realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui
el nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de
contractació laboral que vinculi als/a les treballadors/res de l’empresa
adjudicatària. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit còmput els/les
treballadors/res amb discapacitat que es trobin prestant serveis en virtut de
contractes de posada a disposició que l’empresa adjudicatària hagi celebrat amb
empreses de treball temporal.

3.- Principis ètics i regles de conducta
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de l’activitat, i les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- 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.).
- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- 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 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.
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4.- Obligacions mediambientals
Es podran establir consideracions mediambiental que aconsegueixin:
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- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

-

El manteniment o millora dels valors mediambiental que poden resultar afectats
per l’execució del contracte.

-

Gestió més sostenible de l’agua.

-

Promoció del reciclat de productes i ús d’envasos reutilitzables.

-

Combatre l’atur, en particular de persones joves, el que afecti a les dones i a les
persones aturades de llarga durada.

-

Afavorir la formació en el lloc de treball.

-

Garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels Convenis Col·lectius sectorials i territorials aplicables.

-

Garantir que el sou de les persones treballadors no es veurà perjudicat per la
rebaixa de preu que faci l’empresa adjudicatària sobre l’oferta econòmica.

-

Establir mesures per prevenir la sinistralitat laboral.

-

Garantir el respecte als drets laborals bàsics en el que fa referència a la cadena
de producció mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions
fonamentals de l’Organització Internacional del Treball.

-

Afavorir a petits productors de països en via de desenvolupament.

2.3) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic d’acord amb l’apartat
N del quadre de característiques en els supòsits i en la forma prevista en els articles
203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
1. Modificacions no previstes
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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
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5.- Obligacions laborals

contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en
l’article 211.1.g) de la LCSP.
2. 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.
3 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a
reclamar indemnització.
2.4) Règim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà les certificacions d’obra als efectes del seu
pagament.

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’ajuntament de Sant Just
Desvern, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en
matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la
contractació .
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 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 han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica
de l’ajuntament de Sant Just Desvern
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En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els següents codis DIR3:
Oficina Comptable: L01082212 Ajuntament de Sant Just Desvern
Òrgan Gestor:
L01082212 Ajuntament de Sant Just Desvern
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El pagament es realitzarà per l’ajuntament de Sant Just Desvern, en els terminis
establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació
dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes
de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.

Unitat tramitadora: L01082212 Ajuntament de Sant Just Desvern
2.5) Revisió de preus
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de
característiques.
2.6) Penalitats i infraccions
Penalitats:
Cas que l’ajuntament de Sant Just Desvern opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la
proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució definides al contracte, i/o per l’incompliment parcial de
l’execució de les prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10
% sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau
d’incompliment.
Infraccions:

-

Compliment defectuós per part de la contractista de les obligacions indicades en
el plec de condicions i el contracte administratiu que l'incumbeixen.
Tall no justificats de la circulació.
Afectacions a tercers , empreses de l’entorn o xarxa de transport.
La no presencia del Cap d’obra o l’encarregat d’obra, sense avís previ.
Aturada de les obres 1 dia sense justificació i avís previ.
Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat l’establirà el coordinador
de seguretat o la direcció d’obra.

Els incompliments d’aquests tipus comportaran la imposició de penalitats per una
quantia de 1.000 euros.
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b) Incompliments greus:
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a) Incompliments lleus:

-

Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de
l'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en el plec de condicions i el
contracte administratiu.
Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats (3
incompliments lleus).
Actuació professional deficient o contrària a la normativa sectorial vigent que
haguessin donat motiu a la imposició de sancions per la Generalitat de
Catalunya o per altres organismes competents.
Abocament de residus de forma irregular.
Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat l’establirà el coordinador
de seguretat o la direcció d’obra.

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una
quantia de 2.500 euros.
c) Incompliments molt greus:
-

Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats (3
incompliments greus).
Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat l’establirà el coordinador
de seguretat o la direcció d’obra.
Rescissió del contracte.
Per l’incompliment del termini, total o parcial

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitat per una
quantia de 3.000 euros.

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
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-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

-

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.
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2.7) Causes de resolució

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.

-

La demora injustificada en la comprovació del replantejament.

-

La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el
Treball dins del termini establert al present Plec; així com la no realització de les
esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini
que estableix la mateixa clàusula.

-

La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.

-

La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de
l'Administració.

-

El desistiment.

-

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 246 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.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que
s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.
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2.9) Termini de garantia del contracte
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i
començarà a computar a partir de la recepció de les obres .
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.
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-

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article
111 de la LCSP.
2.10) Successió i cessió del contracte
2.10.1 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, absència de prohibició de contractar i la solvència 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.

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.
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Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
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.
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L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que
s’hagi produït.

2.10.2 Cessió del contracte:
a) 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:
b) 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.
c) 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 arribar a un acord de refinançament, o per obtenir
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la
legislació concursal.

e) 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.
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2.11) Subcontractació
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d) 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.

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del
quadre de característiques.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a
l’ajuntament de Sant Just Desvern, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de
la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació
d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades
de contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud
d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec
i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
Es preveu en el present plec la possibilitat de pagament directe als subcontractista,
d’acord amb la Disposició Addicional 51a de la LCSP. El subcontractista que disposi
amb la conformitat per percebre pagaments directes podrà cedir els seus drets de
cobrament conforme el que preveu l’article 200 LCSP. Així, els pagaments efectuats a
favor del subcontractista s’entendran realitzats a compte del contractista principal,
mantenint en relació amb l’Administració contractant la mateixa naturalesa
d’abonaments en compte que les certificacions d’obres.
En cap cas el retard del pagament derivat de la manca de conformitat del contractista
principal amb la factura presentada pel subcontractista, serà imputable a l’Administració
contractant.

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
2.13) Assegurances

ANGELES DÍEZ PALACIOS (1 de 1)
Tècnic/a d'administració general (Urbanisme)
Data signatura: 31/05/2019 8:59:33

L’adjudicatària només disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
tots els riscos derivats de la construcció “tot risc construcció”.
La responsabilitat civil inclourà:
- responsabilitat civil extracontractual o equivalent.
- Responsabilitat civil creuada o equivalent.
- Responsabilitat civil patronal o equivalent.
S’inclourà a la pòlissa: Equips de construcció o equivalent.
S’inclourà a la pòlissa: Maquinaria de construcció o equivalent.
Per import mínim global de la RC de 600.000€
2.14) Lloc de realització objecte del contracte
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2.12) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista

El lloc fixat per a l’execució de les obres objecte del contracte és el municipi de Sant
Just Desvern, concretament es realitzaran a l’escola Canigó – pista Sant Ferran- situada
al carrer Sant Ferran.
2.15) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al
Cap de Projectes, manteniment i millores urbanes, actuant cm a substitut en cas
d’absència del primer, el Cap de la Brigada Municipal i arquitecte tècnic.
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin
administradors.
2.16) Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal:
- No hi ha tractament de dades previst ni accés a instal•lacions o sistemes corporatius.
- No hi ha tractament de dades previst però sí concorre l’accés a instal•lacions o
sistemes corporatius.
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2.17) 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 de
reposició, 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.
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L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa
de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte; 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.

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.
2.18) 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.
3.DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES
Programa de treball
El contractista haurà de presentar un programa de treball, d’acord amb les previsions
establertes al projecte adequant-lo a un termini d’execució de 5 setmanes tenint en
compte el pressupost i particularitat de les obres, en el qual s’indicaran els terminis i
condicions d’execució. Aquest pla consistirà a detallar diàriament les operacions
previstes i mitjans que es faran servir.

No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi presentat, com
cal, el Programa de Treballs. L'incompliment, per part del Contractista, dels terminis
parcials que figuren al pla de treball del projecte, comportarà l’aplicació de les
penalitats previstes en aquest plec.
Direcció i instruccions per a l’execució i compliment del contracte
El Delegat d’obra / Cap d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica
necessària, que es concreta en:
Títol d’Enginyer/Arquitecte, o d’Arquitecte Tècnic/Enginyer Tècnic o els seus
equivalents títols oficials de l’Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).
Amb una experiència mínima acreditada en execució d’obres similars a la licitada de 3
anys.

ANGELES DÍEZ PALACIOS (1 de 1)
Tècnic/a d'administració general (Urbanisme)
Data signatura: 31/05/2019 8:59:33

Pla de seguretat i salut
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD
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El Contractista presentarà el seu Programa de Treballs en el termini de tres (3) dies
hàbils desprès de l'autorització per a iniciar les obres.

1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari
estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de
l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i
obligacions concordants.
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior,
si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri
oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es
refereix el present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta
matèria de l’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN.
El contractista haurà de presentar DOS (2) exemplars, en el moment de la signatura del
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic
competent en matèria de seguretat i salut i elevat a l’Òrgan de Contractació competent per
a la seva aprovació.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del
servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de CINC (5) dies
hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.
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Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l'Obra,
replantejarà les dimensions prefixades de les amplades i longituds DE LA ZONA DEL
PATI ON ES REALITZARAN ELS TREBALLS i que estan definits al projecte. També
s’examinarà la superfície, elements de mobiliari urbà, arbrat, fanals i qualsevol element
adjacent a la zona d’actuació.
A petició de la Direcció d’Obra el Contractista haurà d’instal·lar abans del començament
de les obres, i mantenir durant l'execució del Contracte, una "Oficina d'Obra" en el lloc
que es consideri més apropiat, prèvia conformitat de la Direcció de l’Obra. Igualment
instal·larà una caseta o sala independent per a la Direcció d'Obra. Els costos que se'n
derivin aniran a càrrec del Contractista. El Contractista haurà de conservar en la seva
"Oficina d'Obra" una còpia autoritzada dels documents contractuals del projecte base del
Contracte i el Llibre d'Ordres. El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al
personal de l'obra, dotats de les condicions d'higiene que estableix el Pla de Seguretat i
Salut de l'obra i en el seu defecte el que estableixin les disposicions vigents. Estarà
obligat, també, a mantenir a l'obra totes les mesures necessàries per al decòrum i perfecte
estat sanitari de tot l’espai d’obres del pati del CEIP Canigó i voltants, també de les zones
adjacents si aquestes es veiessin afectades, havent de proveir el subministrament d'aigua
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Acta de comprovació de replanteig

potable i electricitat, l'evacuació de les aigües residuals, la recollida d'escombraries i la
neteja dels lavabos de l’obra i altres serveis per la correcta execució de l’obra.
Inici d’obres
Una vegada notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el
Treball, el contractista, la direcció d’obra i l’Ajuntament de Sant Just Desvern signaran
una acta d’inici de les obres en un termini màxim de CINC (5) dies naturals comptats a
partir de l’endemà d’aquesta notificació.
Gestió dels residus
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les
determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi
durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat,
assumint, si escau, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de
29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES:
Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la
recepció dels materials com en el control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a
allò que estableix l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control
de qualitat que fixi la Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció de l'Obra podrà
incrementar el nombre d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici
d'assolir un millor control de qualitat de l'obra projectada.
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L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del
laboratori d'assaig, al qual se l'haurà adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest
import serà amb càrrec del Contractista fins un import límit del 1,50 % de l'import
d'execució material de la licitació.
Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el
Contractista i la Direcció d'Obra, necessitant el vist-i-plau d'aquesta última. Els
pagaments a l'empresa de control de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest donarà
facilitats a la Direcció de l'obra per a comprovar que aquests pagaments es realitzen
sense retard. Tant l'empresa de control de qualitat com el Contractista lliuraran a la
Direcció de l'Obra les factures abonades. En el cas que es produïssin retards en el
pagament del control de qualitat per causes imputables al Contractista, l'Administració
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El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems,
fàbriques, etc. on es troben els materials, així com la realització de totes les proves que
la Direcció de l'Obra consideri convenient.

contractant té la potestat de retenir algunes de les certificacions de l'obra i/o imposar
una sanció.
L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar directament a la Direcció de l'Obra
(p.e. mitjançant correu electrònic) i en el mateix dia que s'han fet els assaigs, còpia dels
resultats obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, l'empresa de control de
qualitat lliurarà a la Direcció de l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el
mes, o bé per unitats d'obra.
La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa constructora. El nombre d'assaigs
s'intentarà ajustar-los al pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca
d'assaigs o excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les unitats
d'obra). La Direcció d'Obra podrà sol·licitar assaigs quan ho cregui convenient, i fixarà
els punts on s'han de prendre les dades. El Contractista proporcionarà totes les facilitats,
així com aportarà els materials, maquinària, provetes, mostres necessàries per a la
realització de les referides comprovacions.
El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de
l'acabament d'una anterior, mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció
d'Obra d'aquesta última. Això significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs
programats a què se l'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables.

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en
substitució d'altres contemplades al projecte, tant els estudis com els assaigs previs per a
demostrar el seu bon comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es
comptabilitzaran dins del percentatge de control de qualitat.
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El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries per a
que les obres, instal·lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les
previsions previstes en els plecs, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no en
l'esmentat plec.
El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que
aquesta informació l'eximeixi de la responsabilitat en què pugui incórrer, com a
conseqüència de la mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres
executades. Els assaigs, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra no eximiran al
Contractista de la responsabilitat per vicis i/o defectes no detectats durant la realització
dels assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzarà com un ajut estadístic,
tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra, per a comprovar que s'obtenen els
resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se tant
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Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé,
que a criteri de la Direcció d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a
càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de
control de qualitat abans esmentat.

d'una mala execució com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de
control de qualitat ho haguessin detectat com si no.
El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en
ella, sense l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de
facilitats per a examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota l'obra que hagi de ser.
En el cas contrari, i a indicació de la Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de
descobrir la part de l'obra oculta, essent tant les operacions de descobrir com les de
reposar al seu càrrec. Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de origen
industrial que acrediti el compliment de les condicions exigibles, la recepció es podrà
efectuar comprovant només les seves característiques aparents i amb el recull d'assaigs
realitzats en la fàbrica per a la partida de material que correspongui a la que es posarà en
l'obra. Malgrat tot la Direcció de l'Obra podrà fixar els assaigs de recepció i la seva
intensitat amb l'objecte de comprovar les característiques del material.
Aquests assaigs es refereixen als de control de l'Administració els quals no
substitueixen als que, prèviament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, l'import dels
quals no està inclòs en el percentatge del 1,5% establert amb anterioritat.
Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels
percentatges anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte
els següents assaigs i procediments: les proves de pressió i estanqueïtat per a les
canonades d'abastament d'aigua potable; assajos de lliscament, inspecció amb càmera o
fibra òptica dels tubs de sanejament interior...

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que
estableix el plec de condicions tècniques i hauran de ser aprovats per la Direcció de
l'Obra. Per això, tots els materials que es proposin per al seu ús hauran de ser examinats
i assajats abans de la seva acceptació.
Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de
l'Obra de les procedències dels materials que s'utilitzin amb un (1) mes d'anterioritat,
com a mínim, perquè es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. L'acceptació
d'un material en un cert moment no serà obstacle perquè se'l pugui refusar més
endavant, si es troba en ell algun defecte de qualitat o uniformitat.
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Es considerarà inacceptable aquella obra que hagi estat realitzada amb materials no
assajats o no aprovats prèviament per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball que es
realitzi amb materials no aprovats per la Direcció de l'Obra podrà ser considerat com a
defectuós.
Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les
seves característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment
inspeccionats. Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de
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Materials

condicions hauran de ser de qualitat adequada a l'ús que se'ls destini i s'hauran de
presentar les mostres, informes i certificacions dels fabricants que es considerin
necessaris.
Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de l'obra
ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. Tot
el material que no reuneixi les condicions exigides, o hagi estat refusat, haurà de ser
retirat de l'obra immediatament, llevat d'autorització expressa, i per escrit, de la Direcció
de l'Obra.
Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà,
per escrit, l'autorització a la Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció
d'Obra contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada,
quins nous materials han de reemplaçar als no disponibles, complint la funció inicial
anàloga, i mantenint indemne l'essència del projecte.
Els procediments que han servit de base per al càlcul dels preus unitaris de les unitats
d'obra, no tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el
pressupost, no podent adduir per part del Contractista que el menor preu d'un material
component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats.
Senyalització d’obres, instal·lacions i personal

Les obres que es realitzen seran informades a l'usuari públic mitjançant els
corresponents rètols informatius, els quals es situaran en llocs ben visibles. Se
n'instal·laran com a mínim cinc (5) rètols al a determinar pel RESPONSABLE DEL
CONTRACTE DE SANT JUST DESVERN. o la POLICIA LOCAL DE ST. JUST
DESVERN els quals tindran les dimensions, característiques, text i format de lletra que
indiqui la Direcció Facultativa
Tant la senyalització de seguretat viària com els rètols informatius aniran a càrrec del
Contractista. No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi
col·locat els senyals interiors, d’accés a l’obra, de seguretat viària i els rètols
informatius esmentats anteriorment, d'acord amb les instruccions rebudes de la Direcció
d'Obra i de les normes emanades del present Plec.
Instal·lacions
Totes les instal·lacions amb les que intervingui el Contractista de manera directa o
indirecta estaran en perfecte estat de conservació o amb un aspecte impecable. Destinant
el temps necessari a diari per aconseguir aquest objectiu. També farà servir els mitjans
auxiliars necessaris per garantir l’afectació de acústica mínima als usuaris.
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Personal
Tot el personal del contractista (propi o aliè), anirà uniformat i amb els corresponents
equips de protecció individual, correctament identificats amb targetes on aparegui com a
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Senyalització

mínim: NOM, COGNOMS, DNI o NIE i NOM DE L’EMPRESA. Al tractar-se d’un
espai públic, en tot moment es tindrà una cura particular a exemplificar l’ordre i neteja.
Precaucions especials durant l’execució de les obres
Les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària per garantir l’accés als habitatges
i als comerços, així com els serveis d’emergència. Serà obligació del contractista que
l’entorn no sofreixi trencaments ni alteracions i no comportin perill per al personal de
l'obra i per al personal aliè a l'obra.
La reparació i/o indemnització per qualsevol dany ocasionat, a l’espai públic o a
l’entorn o a terceres persones, aniran a càrrec del Contractista. Prèviament a l’inici de
qualsevol treball el contractista tindrà cura de realitzar les cales pertinents per a
localitzar els serveis o elements que presentin un risc per l’execució dels talls d’obra,
sempre sota la supervisió de la direcció facultativa.
Ocupació d’espai públic
El Contractista no podrà ocupar espai fora de l'àmbit de l'obra, sense l'autorització de la
Direcció de l'Obra. A partir del moment de l'ocupació, i fins que l'ocupació deixi de ser
necessària, a criteri de la Direcció de l'Obra, el Contractista respondrà dels bens públics
que hi hagi. Per la qual cosa haurà de mantenir en perfecte estat, o en tot cas reparar,
tots els seus elements, com per exemple: els ferms de calçades, les voreres, les rigoles,
els embornals i tronetes, etc.... a l’espai públic i de qualsevol element d’acabat o
instal·lació interior.

Si durant els treballs es detectes qualsevol vessament de material, aigües residuals o
altres que obliguessin a un tractament de descontaminació i neteja del terreny de la
zona d’obres o al clavegueram, les despeses de descontaminació i d’indemnització
aniran a càrrec del contractista sens perjudici de les sancions que puguin derivar per
aquest fet.
Un cop acabades les obres, tots els elements, construïts amb caràcter temporal pel servei
de l'obra, hauran de ser retirats, i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva
forma original. Tot això s'efectuarà de manera que les zones afectades quedin
completament netes i en condicions estètiques, d'acord amb el paisatge circumdant i
estètica de l’espai públic. Es faran totes les neteges necessàries durant l’execució de
l’obres per mantenir-la en bon estat, un cop acabada l’obra i abans de la recepció es farà
una neteja final. Els costos de neteja aniran a càrrec del contractista.
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Conservació de les obres
El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que aquestes
siguin rebudes. A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec les obres
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Neteja de les obres
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que hagin sofert deteriorament, per negligència o altres motius que li siguin atribuïbles,
o per qualsevol causa que es pugui considerar evitable.

ANNEX: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a
..................................................................................................................................... i
DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que l’empresa es troba degudament inscrita al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic o registres equivalents.
- Que el perfil d’empresa és el següent:

Microempresa
Petita empresa
Mitjana
empresa

Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior
als 2 milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior
als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
o balanç general anual no superior als 43 milions
d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.
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- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats
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Tipus
d’empresa

no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexuals.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats
i Tribunals espanyols.
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
 NO

 NO obligat per normativa

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
 SÍ

 NO

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
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 Està subjecte a l’IAE.
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:
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 SÍ

 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun,
així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicataris)
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Sant Just Desvern per
tal de fer la modificació corresponent.

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és .........................................................
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP, incloent la documentació
justificativa de la solvència d’acord amb la clàusula 1.10).
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(Data i signatura)."
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El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament pugui facilitar-les al
servei e-Notum a aquests efectes.

ANNEX: MODEL CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE)
El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en
representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm.
.............................; el/la senyor/a ......................................................................... amb
DNI núm. ..................... en representació l’empresa
................................................................... amb NIF núm. ...................................;
DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte ........................................................................., exp. núm. ............, amb el
següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
...,... % l’empresa ............................................................................................1
b) Cada una d’aquestes empreses acrediten la seva personalitat, capacitat i solvència,
presentant totes i cadascuna d’elles la corresponent DEUC
c) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE, fins a la finalització del contracte,
mitjançant escriptura pública.

e) Que la denominació de la UTE a constituir és
................................................................ ; i el domicili per a les notificacions és
.................................................................... núm. telèfon .........................; núm. de fax
................................; adreça de correu electrònic (@)
................................................................
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
Sant Just Desvern, a .......de ......................de 20...
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Nom de l’empresa que es representa i signatura de cadascun dels representants de les
diferents empreses i segell de les empreses.
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d) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a ............................................................................ amb DNI núm.
..............................
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ANNEX: MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I CRITERIS
AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i
fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a ..................................................., es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques Particular, que accepta íntegrament, pel preu següent:
.................................... euros més ................... euros d’IVA

Així mateix, oferta per a tota la durada del contracte, les següents millores de la
qualitat, execució i quantitatives del contracte (marcar amb una “X” l’opció desitjada):
1. Realització Millores en execució del contracte (1):
 SI. Valoració en 1 punts
 NO

 SI. Valoració en 2 punts
 NO
3. Realització Millores en execució del contracte (3):
 SI. Valoració en 2 punts
 NO
4. Realització Millores en execució del contracte (4):
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 SI. Valoració en 2.5 punts
 NO
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2. Realització Millores en execució del contracte (2):

5. Realització Millores en execució del contracte (5):
 SI. Valoració en 2.5 punts
 NO
6. Realització Millores en execució del contracte (6):
 SI. Valoració en 5 punts
 NO
7. Realització Millores en execució del contracte (7):
 SI. Valoració en 5 punts
 NO
8. Realització Millores en execució del contracte (8):
 SI. Valoració en 5 punts
 NO
9. Realització Millores en execució del contracte (9):
 SI. Valoració en 5 punts
 NO

 SI. Valoració en 10 punts
 NO
11. Realització Millores en execució del contracte (11):
 SI. Valoració en 10 punts
 NO
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Signatura del representant legal”

Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

AUM 2018 118

Codi Validació: 861EB5766F1D9F237643AD15433BFD52C8355656 | Verificació: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica

10. Realització Millores en execució del contracte (10):

