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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ EDIFICI PER
A NOVA SEU DE L’AJUNTAMENT, CONSULTORI MÈDIC I ESPAIS PER ENTITATS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

I.- DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1.- Objecte del contracte
Constitueix l'objecte d'aquesta contractació, la prestació del servei de:
-

Redacció de projecte
Direcció d’obra executiva.
Estudi i coordinació de seguretat i salut.
Direcció d’execució

De les obres del projecte d’edifici per a nova seu de l’Ajuntament, consultori mèdic i espai
per entitats.
De conformitat amb l’art. 99.3 de la LCSP l’execució de l’obra no serà objecte de divisió en
lots,atenent que les obres que si hi ha de realitzar a l’edifici constitueixen una unitat funcional i
que tècnicament la divisió en llots dificultaria la correcta execució del contracte, des del punt de
vista tècnic.
La definició de la codificació corresponent a la nomenclatura del vocabulari comú de contractes
(CVP) es:
- 71520000-9 (servei de supervisió d’obres)
- 71242000-6 (elaboració de projectes i disseny, pressupostos)
Clàusula 2.- Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
2.1 El valor estimat del contracte d’acord al que estableix l’article 101 de la LCSP, és de
62.205,00 €, IVA exclòs.
2.2. El pressupost base de licitació total és de 75.268,05 € IVA inclòs, desglossat de la forma
següent: 62.205,00 € més 13.063,05 € corresponents al 21% d’IVA.
En tant que l’objecte del contracte compren diferents conceptes, el preu de licitació global, està
format per les següents partides:
-

Projecte executiu: 28.856,00 €, més IVA (6.059,76 €). Total; 34.915,76 €
Direcció d’obra executiva: 12.367,00 €, més IVA (2.597,07). Total: 14.964,07 €
Estudi i coordinació de seguretat i salut: 6.554,00 €, més IVA (1.376,34 €). Total:
7.930,34 €
Direcció d’execució: 14.428,00 €, més IVA (3.029,88 €). Total: 17.457,88 €.
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Aquest límit és el 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.
2.3. El pressupost base de licitació coincideix amb el pressupost del PPT.
2.4 El preu del contracte és el de l’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent l’IVA.
En el preu es consideren inclosos els tributs, les taxes, els canons 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 i que s’han de complir durant l’execució del contracte.
2.5 Existència de crèdit a la partida pressupostària 450 227 01 del pressupost 2021
2.6 Condició suspensiva de l’adjudicació
L’adjudicatari ha de tenir en compte que l'adjudicació de la direcció d’obra, la coordinació de
seguretat i salut en fase d’execució i la direcció d’obra i direcció d’execució, no es farà efectiva
en tant no s’hagi fet efectiva l’adjudicació de les obres o serveis corresponents. Per tant, en cas
de no adjudicar-se finalment les obres o serveis projectats s’aplicaria la condició resolutòria i
quedaria sense efecte la contractació de la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut.
Clàusula 3.-Termini d’execució del contracte
1.Per al lliurament de tots els documents, Projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut
contemplats en aquest plec als efectes de la seva aprovació inicial es disposarà d’un termini
que en cap cas podrà excedir de 2,5 mesos (75 dies naturals), d’acord amb el contingut del
PPT.
En tot cas no podrà superar el termini total fixat en el contracte per a la realització de la
prestació, així com dels terminis parcials que, en el seu cas, s’haguessin establert en l’oferta
del licitador.
2. El termini de la direcció d’obra i coordinació de la seguretat i salut se supedita a l’execució de
les obres compreses en el seu objecte i, per tant, al termini real d’execució de les mateixes,
més el període establert de garantia i la recepció i liquidació definitiva de les mateixes (estimat
en 1 any)
En el cas d’incompliment del termini total assenyalat de durada del contracte, per causes
imputable al contractista, l’Ajuntament podrà optar per la resolució o per exigir-ne el
compliment, amb aplicació de les penalitats que s’estableixen a l’article 193 LCSP.
Clàusula 4.- Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de serveis previst a l’art.
17 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
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traslladen 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 (d’ara endavant LCSP).
Les parts queden sotmeses expressament a l’establert en aquest plec i en el corresponent plec
de prescripcions tècniques.
Pel no previst en els plecs, el contracte és regirà per:
a)
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
b)
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c)
Reial Decret Legislatiu 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la
LCSP.
d)
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) en tot allò no modificat ni derogat
per les disposicions anteriors.
e)
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament
dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat
f)
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
g)
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.
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
Clàusula 5.- Admissió de variants
No s’admeten variants
Clàusula 6.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació serà ordinària i l’adjudicació es farà mitjançant procediment obert, en
aplicació de l’article 156 de la LCSP, i de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.
L’anunci de licitació del contracte únicament precisarà de publicació en el perfil del contractant:
S’oferirà informació relativa a la convocatòria de la licitació del contracte, incloent els plecs de
clàusules administratives particulars i la documentació complementària, si escau.
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Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta estarà disponible per mitjans
electrònics des del dia de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant
Clàusula 7.- Mitjans de comunicació electrònics
7.1 D’acord amb la Disposició addicional 16a de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
7.2 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 el model de
declaració responsable, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena 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.
7.3 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://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=start&setlocale=ca_ES&pagingPage=0
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.
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.
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7.4 Certificats digitals:
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 del DEUC o declaració responsable i, de l’oferta.
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”.
Clàusula 8.- Capacitat per 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:
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la
LCSP
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP
D’acord amb el que preveu elsarticles 65 i 66 de la LCSP, l’activitat de les empreses licitadores
que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l’objecte del contracte, segons resulti
dels seus estatuts o regles fundacionals.
Les empreses licitadores han de disposar d’una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que,enel seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència, absència de prohibicions de contractar i
inscripció en el registre oficial han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i
subsistir en el moment de perfecció del contracte.
Clàusula 9.- Solvència de les empreses licitadores
A) Solvència econòmica financera:
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Per tal d’acreditar la solvència econòmic - financera, les empreses hauran d’aportar:
‐ Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per
import de cobertura mínim de 150.000 € sinistre/assegurat/any. S’acreditarà mitjançant certificat
expedit per l’asseguradora, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment
de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o
renovació de l’assegurança, en els casos en què sigui procedent.
B) Solvència tècnica:
D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva solvència
tècnica i professional:
1. Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a les que
constitueixen l’objecte del contracte (és a dir, s’entén com feines anàlogues haver realitzat
projectes d’edificis públics o privats) mitjançant aportació de certificats de bona execució
expedits o visats per l’òrgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o
certificats equivalents o declaració del empresari en cas de treballs realitzats per al sector
privat, als quals s’acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació.
En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs realitzats
en el curs dels darrers 3 (tres) anys i caldrà que identifiquin el seu import, la data i el destinatari
de les feines realitzades.
Per altra banda, no es considerarà que l’empresa té suficient solvència tècnica, si no pot
acreditar haver executat com a mínim 3 projectes de tipologia anàloga en els darrers 3 anys.
Els certificats de bona execució, que hauran d’estar expedits per l’òrgan competent o l’empresa
destinatària i hauran d’incloure, com a mínim, les dades següents:
‐ Breu descripció del projecte.
‐ Import del projecte executat i el lloc on s’ha portat a terme.
‐ Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió.
2. L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, de dedicar o adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo
correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del
contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.
Per altra part, el contractista haurà de disposar d’un equip de treball format com a mínim per les
següents persones i titulacions, d’acord amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació i especificats al
Plec de clàusules tècniques:
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Persona redactora del Projecte:
• Titulació: la persona redactora del projecte haurà d’estar en possessió del títol d’Arquitecte/a
superior
• Acreditació documental: Aportació de còpia degudament compulsada del títol acadèmic oficial
o certificat acreditatiu d’habilitació pel Col·legi professional.
• Caldrà també acreditar tenir una experiència no inferior a 3 anys en la seva professió, i
aportar una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys que inclogui
objecte, import, dates i el destinatari públic o privat d’aquests.
• Persona directora de l’obra i d’execució:
• Serà la mateixa persona redactora del projecte, excepte causa de força major justificada i
acceptada per part de l’Ajuntament.
• Persona directora d’execució:
• Titulació: El/la director/a d’execució haurà d’estar en possessió del títol d'arquitecte/a,
arquitecte/a tècnic/a.
• Acreditació documental: Aportació de còpia degudament compulsada del títol acadèmic o
certificat acreditatiu d’habilitació pel Col·legi professional.
• Caldrà també acreditar tenir una experiència no inferior a 3 anys en la seva professió, i
aportar una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys que inclogui
objecte, import, dates i el destinatari públic o privat d’aquests.
• Persona coordinadora de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra:
• Titulació: El/la coordinador/a de seguretat i salut haurà d’estar en possessió del títol
d'arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a, d'acord amb les seves
competències i especialitats. Haurà d’aportar títol en arquitectura superior o tècnica o
enginyeria superior o tècnica amb l’especialitat en l’àmbit competencial corresponent o titulació
comunitària homologable i en tots els casos coneixements en prevenció de riscos laborals
d’acord amb les funcions a desenvolupar segons el RD 1627/1997
• Acreditació documental: Aportació de còpia degudament compulsada del títol acadèmic o
certificat acreditatiu d’habilitació pel Col·legi professional
Clàusula 10.- Admissió de variants
No s’admeten variants
Clàusula 11.- Presentació de documentació i de proposicions
En tant que el present contracte no està dividit en lots, els licitadors opten a l’adjudicació del
contracte en la seva integritat.
La documentació per prendre part en el procediment es presentarà en el termini de 15 dies
naturals a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant de
l’òrgan de contractació, l’accès al qual podrà realitzar-se en la pagina web de l’Ajuntament de
Fulleda.
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Les empreses han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes mitjançant
l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=fulleda&reqCode=
viewDetail&idCap=1678528
Les empreses licitadores, un cop accedeixin a l’eina web de sobre Digital a través de l’enllaç
que s’indica al primer paràgraf, 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 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 model de
declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’eNOTUM.
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.
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. 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 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.
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.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini
establert abans de l’obertura del sobre únic.
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. 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.
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.
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, a
l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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 dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella
subscrites.
La presentació de proposicions implica, per part dels licitadors, l’acceptació incondicionada de
les clàusules d’aquest plec.
Clàusula 12.- Forma i contingut de les propostes
Tota la documentació que es presenti, haurà d’estar signada electrònicament per la persona o
persones amb la deguda representació legal per part de l’empresa
Inclourà:
Sobre A - Declaració responsable
Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable, la qual s’adjunta com a
annex 1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina del sobre Digital,
-

Ostentar la representació de la societat que, en el seu cas, presenta la proposta.
Comptar amb la adequada solvència econòmic-financera i tècnica i , en el seu cas, amb
la classificació corresponent d’acord amb el contingut dels presents plecs.
Comptar amb les autoritzacions o permisos necessaris per a exercir l’activitat.
No estar incursa la licitadora en cap prohibició de contractar.(*en especial, cal tenir en
compte les prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP).
Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en el seu
cas.
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Addicionalment, en cas que l’empresa fos estrangera, caldrà que la declaració
responsable inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol.
En cas d’oferta presentada per UTE, caldrà que la declaració responsable inclogui el
compromís de constituir- se en tal unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
En el cas d’utilitzar la subcontractació,l’empresa licitadora ha d’indicar aquesta
circumstància en la declaració responsable i especificar les parts que té previstes
subcontractar.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses disposen, dins del perfil
de contractant d’un servei de preguntes i respostes i d’un tauler d’avisos per a tots aquells
dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació. No s’admetrà cap altre mitjà o canal de
comunicació que no sigui l’anteriorment esmentat.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec
el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta que ha obtingut
la millor puntuació, amb caràcter previ a l’adjudicació
Sobre B- Proposició econòmica i millores quantificables de forma automàtica.
La proposició s’ha de formular conforme al model que s’adjunta en aquest plec, com a annex 2
i en aquest es recull la proposició econòmica i les millores
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.
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.
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.
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.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
Clàusula 13.- Criteris d’adjudicació
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Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a dos criteris
avaluables de forma automàtica, els qual, han de sumar 50 punts i que es descriuen a
continuació:
a) Oferta econòmica (25 punts)
El licitador podrà proposar una proposta econòmica inferior a l’indicat en el preu base de
licitació i que serà objecte de puntuació:
Les ofertes econòmiques es puntuaran de conformitat amb la fórmula següent:

Pi = Pmàx x [(A – Bi)/(A – C)]
On:

Pi = Puntuació que atorga la fórmula a l’oferta que es valora
Pmàx = Puntuació màxima de l’oferta econòmica, establerta en 25 punts
A = Pressupost base de licitació
Bi = Oferta econòmica proposada pel licitador que es valora
C = Oferta econòmica més baixa proposada pels licitadors
b) Proposta de millores (25 punts)

A) Reducció en el termini d’execució i entrega del projecte (màxim de 20 punts)
Reducció en el termini d’execució i entrega del
projecte
Entrega del projecte en 50 dies
Entrega del projecte en 60 dies
Entrega del projecte en 70 dies

Puntuació
20 punts
12 punts
6 punts

B) Increment de període de garantía (màxim de 5 punts)
Per cada 1 mes de increment de la garantia que es preveu a la clàusula 39 del present Plec,
s’obtindrà 2 punt, fins un màxim de 5 punts.
Clàusula 14.- Adjudicació en cas d’empat
En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, es
resoldrà aplicant els criteris de l’article 147 LCSP.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat
un cop siguin requerides per fer-ho en el termini màxim de 3 dies.
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Clàusula 15.- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Qualsevol oferta econòmica que presenti una baixa superior als criteris que determina l’article
85 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes del sector públic, es considerarà anormal o desproporcionada. Els criteris són els
següents:

1. Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, s'exclourà per al còmput
de dita mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a dita mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit
indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’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, tal com determina l’art. 149.4 de la LCSP. Per aquest motiu, la Mesa
requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de
5 dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests
efectes.
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.
Un cop rebuda la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, la mesa
de contractació sol·licitarà un informe tècnic perquè analitzi les motivacions que ha argumentat
el licitador per poder mantenir la seva oferta.
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.
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Les ofertes considerades anormals o desproporcionades, només es podran excloure si
prèviament es segueix el procediment establert en l’article 149 de la LCSP.
Clàusula 16. Mesa de contractació
La mesa de contractació estarà integrada pels següents membres:
President: senyor, Jordi Arbós Gabarró, alcalde
Vocals: senyor, Xavier Zaragoza Montpel, arquitecte municipal
senyora, Dolors Falguera Vidal, secretaria-interventora, la qual actuarà com a
secretària de la mesa
La mesa de contractació tindrà atribuïdes les competències que li atorga la LCSP, pel que fa a
les funcions a desenvolupar en la fase de valoració de les ofertes (des de l’obertura del Sobre
A i B fins a la proposta d’adjudicació).
A la Mesa de contractació es podran incorporar els tècnics i assessors que s’estimi convenient
per part de la Presidència de la mateixa.
L'obertura dels Sobres es farà per l'ordre de presentació al registre general d’entrades de
l’Ajuntament
La Mesa de contractació, en acte públic procedirà a l'obertura de la proposició i a la seva
lectura.
Finalitzat l'acte públic, en la mateixa sessió, la Mesa procedirà a qualificar la declaració
presentada pels licitadors.
Clàusula 17. Comprovació de documentació previ a l’adjudicació
Prèviament a l’adjudicació es requerirà a l’empresa licitadora que es proposi com a
adjudicatària perquè presenti la documentació següent:
A.- Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari:
1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).
2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida
per la legislació mercantil aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acta fundacional en què constin les normes reguladores de l'activitat de
l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.
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3. Pel cas d’haver declarat la constitució d’Unió Temporal d’Empreses, es presentarà
l’escriptura de la seva constitució, juntament amb la documentació esmentada a l’apartat
anterior a.2 per a cadascuna de les empreses integrants.
4. Per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, certificació
acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar
establertes pels Estats membres, o presentació dels certificats comunitaris de classificació.
4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe de reciprocitat
expedit per la Missió Diplomàtica Permanent espanyola i acreditació de tenir oberta sucursal a
Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, així com de
la seva inscripció en el Registre Mercantil. Tanmateix, es prescindirà de l'esmentat informe de
reciprocitat en aquells contractes subjectes a regulació harmonitzada, en relació a les
empreses d'Estats signataris de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial
del Comerç.
B.- Documents que acrediten l’apoderament, si l'empresari actua mitjançant representant o es
tracta d'una persona jurídica:
1. Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent.
2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
C.- Acreditar la solvència econòmica i financera, tècnica i professional, o la classificació
empresarial si escau, d’acord amb el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Si el licitador acudeix a la capacitat de terceres empreses, ha de presentar una declaració de
cadascuna de les terceres empreses on es manifesti el seu compromís amb el licitador durant
tota l’execució del contracte.
En cas de constituir-se en UTE, cada empresa que en formi part ha d’acreditar la solvència que
li correspongui per garantir el mínim exigit en aquest plec.
Si l’empresa està inscrita al Registre d’Empreses Licitadores, aportant la documentació
expedida pel mateix, eximeix de presentar la documentació dels apartats A, B i C anteriors si
permet acreditar-los en la seva totalitat. En aquest cas, el licitador presentarà una declaració
responsable del representant legal de l'empresari conforme les circumstàncies reflectides en el
certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades o, en el seu cas, en un
certificat comunitari de classificació, no han experimentat cap variació.
D.- En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats que hi
estan subjectes:
1. Alternativament, un d’aquests documents:
- o una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que figura al Cens
corresponent, amb indicació de l’epígraf, que ha d’ajustar-se a l’objecte del contracte;
- o una certificació de l’Agència d’Administració Tributària sobre el contingut del Cens;
- o el document de declaració en el Cens corresponent.
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2. A més, només per a les persones jurídiques:
- Una declaració responsable de trobar-se en un supòsit d’exempció legalment previst o, si no
estan exempts, l’últim rebut de l’impost de l’epígraf que correspongui amb l’objecte del
contracte;
- i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l’impost.
E.- Garantia definitiva.
Constitució per import del 5% del preu ofert en el Sobre C sense IVA.
F.- Certificats de trobar-se al corrent amb les seves obligacions tributàries davant l’Agència
Tributària i l’Ajuntament de Barcelona (tramitat per l’Institut Municipal d’Hisenda), i amb la
Seguretat Social.
G.- Si l’empresa està obligada a disposar d’un 2 per 100 de treballadors amb discapacitat o a
adoptar les mesures alternatives corresponents, d’acord amb 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, presentarà el certificat expedit per
l’organisme competent del compliment de la LISMI o de les mesures alternatives.
H- Acreditació de la vigència de la pòlissa de responsabilitat civil, sí s’ha previst, d’acord amb la
clàusula 20.3 del Plec de clàusules administratives particulars.
I.- Declaració responsable on consti el detall de les empreses que es subcontractaran amb la
informació de que demana a la clàusula 8 del PCAP, juntament amb el compromís de complir
amb els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent.
J.- Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol:
1. Declaració signada pel legal representant, de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta,
puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador.
2. Declaració responsable del representant legal de l'empresari conforme les circumstàncies
reflectides en el certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades o, en el
seu cas, en un certificat comunitari de classificació, no han experimentat cap variació.
3.- D’acord amb l’article 150.3 LCSP, un cop presentada la documentació requerida i
constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils
següents al de la seva recepció.
D’acord amb l’article 150.2 LCSP, si l’empresa licitadora no presenta la documentació requerida
o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la seva
oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a la següent empresa licitadora segons
l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
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En cas de falsedat en la declaració responsable presentada per la empresa proposada com a
adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent
incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar
Clàusula 18. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació sol·licitada, i en un termini no superior a un mes des de la
finalització del termini de presentació de proposicions, l’òrgan de contractació acordarà
l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària.
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.
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 dins del termini de 15 dies
naturals.
D’acord amb el previst en l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la notificació s’entén rebutjada quan hagin
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que
s’accedeixi al seu contingut.
Clàusula 19. Formalització i perfecció del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents
a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors en la forma prevista en
l'article 151 LCSP.
De conformitat amb l'establert en l'article 153.4 LCSP quan per causes imputables a
l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat se li exigirà l'import del
3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en
primer lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici de l'establert en la
lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 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 es proposarà
l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta més avantatjosa d’acord amb
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de conformitat amb la clàusula quinzena,
essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
Clàusula 20. Retorn de la documentació
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos
corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les
proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores. Si les empreses licitadores no
van a retirar dita documentació es procedirà a la seva destrucció, un cop transcorregut el
termini d’un any a comptar des de la data de formalització del contracte, sempre que aquesta
sigui ferma
Clàusula 21.- Garantia definitiva
El licitador que presenti la millor oferta haurà de presentar la garantia definitiva que serà
l’equivalent al 5% del preu del contracte sense incloure l’IVA, i podrà constituir-se en qualsevol
de les formes previstes en l’article 108 de la LCSP.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 22. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’establert a l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials
d’execució de caràcter ambiental i de tipus social
Consideracions ambientals:
- Tenint en compte que la presentació del projecte que constitueix una part de l’objecte
contractual passa per emprar suports tradicionals com el paper, la qual cosa compromet els
valors mediambientals, s’exigeix la presentació per mitjans electrònics i únicament una
còpia en format paper.
Consideracions socials:
- En el cas que l’empresa adjudicatària tingui personal assalariat en l’execució del contracte,
haurà de mantenir, durant la vigència del mateix, les condicions laborals i socials
d’aquestes persones, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni
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col·lectius que els resulti d’aplicació.
En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució,s’imposaran les penalitats que
corresponguin,d’acord al que estableix l’art. 192 LCSP.
Clàusula 23. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els plecs i
conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni/n a l’empresa
contractista l’òrgan de contractació.
Clàusula 24. Compliment dels terminis i correcta execució del contracte
24.1 L’empresa o empreses contractistes estan obligades a complir el termini total d’execució
del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
24.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà imposar les penalitats, en la
forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. Si les penalitats per demora
arriben a un múltiple del 5% del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà
resoldre el contracte o bé acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un
altre de més curt d’acord amb allò establert a l’article 195.2 LCSP, amb els requisits i tràmits
establerts a l’article 100 RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un informe on
determinarà si el retard fou produït por motiu imputables al contractista.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per
part de l’Administració
24.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions
especials d’execució, es podrà acordar la imposició de penalitats establertes en proporció a la
gravetat de l’incompliment, amb un màxim del 10% del pressupost del contracte (IVA,exclòs),en
els termes i condicions establerts en l’article 192. 1 de la LCSP.
24.4 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués
constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades. L’import de la penalitat
no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració originats
per la demora de l’empresa contractista.
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24.5 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la
clàusula trenta-cinquena d’aquest plec, es podran imposar les penalitats, de les quals
respondrà la garantia definitiva.
Clàusula 25. Control en l’execució del contracte
L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta realització
de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del
contracte.
Clàusula 26. Persona responsable del contracte
Es designarà com a persona responsable del contracte l’arquitecte municipal, que exercirà les
funcions següents:
-

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.

-

Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.

-

Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista.

Clàusula 27. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. Llevat que motius
d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació
no determinarà la paralització del contracte.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Clàusula 28.- Abonaments a l’empresa contractista
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions
tècniques,per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del
contracte.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida i
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en els articles 198 de la LCSP.
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D’acord amb el que estableix 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, les factures s’han de
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
L’empresa contractista haurà de fer constar en les factures les dades identificatives de l’òrgan
administratiu en competència en matèria de comptabilitat pública, les de l’òrgan de contractació
i les del destinatari
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts a l’article 200 LCSP.
Clàusula 29. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista respon de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis realitzats d’acord amb les condicions establertes en aquest plec. I el plec
de prescripcions tècniques.
Atès que es tracta d’un contracte d’elaboració d’un projecte d’obres, l’empresa adjudicatària
queda obligada al compliment del previst als articles 314 Esmena d’errors i correcció de
deficiències i 315 Indemnitzacions per desviacions en l’execució d’obres i responsabilitat per
defectes o errors del projecte de la LCSP.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració.
Clàusula 30.-Altres obligacions de l’empresa contractista
Són també obligacions de l’empresa adjudicatària, les següents:
a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. En especial,
l’empresa té l’obligació de complir amb les condicions salarials de les persones
treballadores, conforme al Conveni Colꞏlectiu sectorial d’aplicació.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
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b) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:
‐ Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació
d’organismes oficials o particulars.
‐ Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.
‐ De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.
c) L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida
per part de l’ens contractant, així com a d’adequar la seva activitat als principis ètics i a
les regles de conducta establerts, en compliment de allò preceptuat a la Llei 19/2014 de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Clàusula 31. Prerrogatives de l’administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i
determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. L’exercici de les prerrogatives
de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la
LCSP.
Clàusula 32. Modificació del contracte
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos expressament
previstos en els articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb el procediment regulat en
l’article 191 amb les particularitats previstes a l’article 207.2 de la LCSP.
El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan concorri
algun dels següents supòsits:
a) Quan estigui expressament previst en el Plec de clàusules administratives particulars, en els
termes i condicions establertes a l’article 204 LCSP.
b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al PCAP sempre
i quan es compleixin les condicions establertes a l’article 205 LCSP.
En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205 LCSP, les
modificacions acordades per l’òrgan de contractació, seran obligatòries per al contractista quan
impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20%
del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord amb allò previst a l’article 206 LCSP.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE
PREUS DEL CONTRACTE
Clàusula 33. Cessió del contracte
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent han
estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte.
Clàusula 34. Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació
objecte d’aquest contracte, sempre que no ultrapassi el 60% del valor estimat del contracte
(IVA exclòs) en els termes i les condicions que estableix l’article 215 de la LCSP.
Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de l’objecte
del contracte que tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom i el perfil
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels
subcontractistes als que es vulgui encomanar la seva realització.
En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat
de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència,
i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’art.71
LCSP. El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que afecti a la informació facilitada durant l’execució del contracte principal, i tota la
informació necessària sobre els nous contractistes.
Els subcontractistes quedaran obligats només davant l’empresa contractista principal qui
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració,
amb estricta submissió al compliment d’allò establert al present Plec i als termes establerts en
el contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
referides a l’art.201 LCSP.
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui
no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal o dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en
algun dels supòsits previstos a l’article 71 LCSP.
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L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
que disposen els articles 216 i 217 LCSP
DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DELCONTRACTE
Clàusula 35.- Recepció i període de garantia
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i
311 de la LCSP. D’acord amb els esmentats preceptes, el contracte s’entendrà complert per
part del contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes establerts al contracte i
al present plec i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació.
En qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un acte formal i positiu de recepció per
part de l’ens contractant, dins del mes següent a la realització de l’objecte del contracte.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la
seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà
exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Clàusula 36.- Termini de garantia
Pel que fa a la redacció del projecte executiu, 6 mesos des de la data de lliurament i recepció
dels treballs. Durant aquest termini l’ens contractant podrà comprovar que el treball realitzat
’ajusta a les prescripcions tècniques establertes per a la seva execució i compliment al present
plec i plec de prescripcions tècniques.
Pel que fa a les direcció tècniques, 12 mesos des de la data de recepció de les obres objecte
de la direcció
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.
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 cancelꞏlació de la
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
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L’acord de devolució o cancelꞏlació de la garantia definitiva haurà d’adoptar-se per part de
l’ens contractant i notificar-se a l’interessat en el termini màxim de dos mesos a comptar des de
la finalització del termini de garantia.
Clàusula 37. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, les previstes a l’article 211 i 313 de la LCSP.
A més constitueixen causes específiques:
a) La demora en l’inici de les prestacions
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals
c) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les
condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat
d'infracció greu i concorri dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de
clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la
indemnització de danys i perjudicis.
d) La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes establerts legalment,
que hagués exigit un nou procediment de contractació.
e) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes
en aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.
f) El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació del
contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.
g) El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en elsTractats
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió
Europea.
h) L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les
dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte.
i)

Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.

j)

Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les
obligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de
qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la persona
designada per l’administració per dur a terme el seguiment durant l’execució del
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contracte. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució
contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista perquè
compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de
penalitats previst a 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
RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT
CONTRACTUAL
Clàusula 38. Règim de recursos
38.1 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 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 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.
38.2 Contra l’acta d’exclusió dels licitadors que adopti la Mesa de contractació procedirà la
interposició del recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i i la legislació bàsica del
procediment administratiu comú.
38.3 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.
Clàusula 39. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
Clàusula 40. Jurisdicció competent
El jutjat contenciós Administratiu de Lleida,és l’òrgan jurisdiccional competent per a la resolució
de les qüestions litigioses que es plantegin en relació a la preparació,l’adjudicació,la modificació
i l’extinció del contracte
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ANNEX 1
Sobre A) DECLARACIÓ RESPONSABLE
Procediment obert per a la contractació del servei de redacció del projecte de
l’edifici per a nova seu de l’Ajuntament, consultori mèdic i espai per a entitats

En/Na...................................................................................................,
amb
DNI/NIE
núm......................................................, en nom propi/en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica ................................................................................., amb NIF núm.
............................................... i als efectes de licitar el contracte de serveis de redacció del
projecte, direcció d’obra executiva, estudi de seguretat i salut i coordinació de seguretat i salut
de l’edifici per a nova seu de l’Ajuntament, Consultori mèdic i espai per entitats
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
-

Que compleix amb la solvència requerida i que no es troba compresa en cap de les
circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del Sector Públic. En aquest sentit, em comprometo a aportar
la documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar
adjudicatari.

-

Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a
la seva obertura, instal·lació i funcionament legal; que compleix les obligacions legals en
matèria de prevenció de riscos laborals.

-

Que la plantilla de l’empresa, en el cas d’estar-hi obligada, 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 l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera i el contracte s’executi en territori espanyol,
es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia,
si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

-

Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions en el procés
de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte de l’expedient de
contractació de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i designo com a
persona autoritzada per a rebre les notificacions corresponents a*:

Persona
autoritzada
C/ Forn, 2

NIF
de Correu electrònic
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l’empresa
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de Mòbil
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d’acord amb el previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb la disposició
addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic
-

Que, en cas que el licitador tingui intenció de subcontractar, declara:
 SÍ té intenció de subcontractar
 NO té intenció de subcontractar

-

Que l’empresa:
 Està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya). Núm. inscripció....................
 Està inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores y empreses
classificadas del Estado). Núm. inscripció....................
 NO està inscrit/a en el RELI ni en el ROLECE

- Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la
qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida
per contractar, inclosa l’oferta econòmica.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Lloc, data i signatura del/de la licitador/a
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ANNEX 2.
Sobre B): PROPOSICIÓ ECONÒMICA I MILLORES
En/Na ....................................................................., amb NIF núm................................., en nom
propi (o en representació de l'empresa ..............................................................................., amb
CIF

núm.............................,

domiciliada

a

.......................................................

carrer

............................................................................................................... núm......................,

assabentat de l’expedient per a la contractació dels serveis de redacció del projecte de
l’edifici per a nova seu de l’Ajuntament, consultori mèdic i espai per a entitats, per
tramitació ordinària i procediment obert, anunciat al perfil del contractant, faig constar
que conec el plec que serveix de base al contracte, ho accepto integrament i participo
en la licitació i em comprometo a dur a terme l’objecte del contracte per l’import de
......................................i ........................ corresponent a l’IVA.

PROPOSTA DE MILLORES :
S’ha d’indicar, marcant amb una creu el SI o el NO, les millores que vulgueu acceptar o
no. En el cas de no marcar o indicar res, es considerarà 0 punts en les millores
A) Reducció en el termini d’execució i entrega del projecte (màxim de 20 punts)
SI NO :

Entrega del projecte en 50 dies (20 punts)

SI NO :

Entrega del projecte en 60 dies (12 punts)

SI NO :

Entrega del projecte en 70 dies (6 punts)

B) Increment de període de garantía (màxim de 5 punts)
Per cada 1 mes de increment de la garantia que es preveu a la clàusula 39 del present Plec, s’obtindrà 1
punt, fins un màxim de 5 punts.

-----------mesos.

Lloc, data i signatura del/de la licitador/a
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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