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CAPÍTOL I. RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE
Clàusula 1.
1.

Objecte del contracte

Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les Obres d’ampliació del pavelló de
bàsquet, de conformitat amb el projecte d’obra local ordinària, redactat pels serveis tècnics
municipals i aprovat per Resolució de la regidora delegada de Projectes Urbans i Obra
Pública amb mesures de contractació sostenible el dia 18 de juny de 2021 i en exposició
pública fins el dia 16 de juliol de 2021, sense al·legacions i/o observacions.

L’ascens del CB Mollet a la categoria LEB Plata obliga segons informació facilitada
per la Secció d’Esports, a que les cistelles tinguin suport a terra i no penjades del
sostre com són en l’actualitat.
Donat que les cistelles es sustenten en unes plataformes mòbils situades en la part de
darrera de les mateixes i que cal mantenir les línies de joc amb les dimensions actuals,
la única opció ràpida i econòmica és construir uns volums exteriors darrera de cada
una de les cistelles, aprofitant les llindes de les portes existents, per tal d’enquibir els
esmentats elements.
Per fer-ho, cal realitzar:



Ampliació mínima per tal d’ubicar les plataformes de suport de les noves
cistelles
Millora de la mobilitat interna de l’edifici obrint nous accessos No es divideix
en lots l’objecte del contracte per les raons vàlides que consten a l’expedient.

El procediment escollit és l’obert simplificat abreujat, com a procediment ordinari i
que dona compliment als principis de la contractació pública de publicitat,
transparència i igualtat de tracte. El criteri d’adjudicació, el preu a oferir, és avaluable
de forma automàtica i està vinculat amb l’objecte del contracte.
2.

La codificació corresponent a la classificació del vocabulari comú de contractes
públics (CPV) són, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del
Parlament Europeu i del Consell: 45262670-8 Treballs de metal·listeria i 452232101 Obres d’estructura d’acer.
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Clàusula 2.
1.

Règim jurídic

El contracte es regeix pel present Plec de clàusules administratives particulars i el
Plec de clàusules administratives generals aplicable als contractes d’obres i
instal·lacions i als de concessions d’obres públiques de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès (en endavant PCAG), publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 17 de gener de 2009 i 28 de gener 2010, i per les normes contingudes
en les disposicions següents:

a) Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública i per la qual es
deroga la Directiva 2004/18/CE.
b) 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 (LCSP).
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, modificat pel Reial Decret
300/2011, de 4 de març, en tots aquells aspectes de desenvolupament bàsic que no
s’oposin al 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 tots aquells
aspectes de desenvolupament bàsic que no s’oposin al LCSP.
e) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
g) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
h) Llei 15/10, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de mesures contra la morositat
en operacions comercials (LMLMOC).
i) Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del
creixement i de la creació d’ocupació.
j) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures del sector públic.
k) Llei 5/2017, de 28 de març, del Parlament de Catalunya, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de
diòxid de carboni.
l) Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de
març, de desindexació de l’economia espanyola.
m) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
n) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
o) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
p) Bases d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès de
2020.
q) Ordenança d’administració electrònica aprovada en sessió plenària de data 19 de
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r)
s)
t)
u)
v)
2.

febrer de 2011 i Decret d'Alcaldia 2868, de 9 d'octubre de 2013 va ser aprovat el
Conveni entre el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) i
l'Ajuntament de Mollet del Vallès per a la utilització i Decret d’Alcaldia de posada
en funcionament del servei de comunicacions i notificacions electròniques de data 8
d’abril de 2016.
Ordre VEH/172/2017, de 25 de juliol, d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma
de serveis de contractació pública i del Sobre digital.
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 (RPDP).
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (LOPD).
Altres disposicions administratives aplicables.
En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.
Les consideracions d’aquest Plec es complementaran en tot moment amb la Memòria
de l’obra objecte d’aquest contracte. En el supòsit que hi hagi alguna discrepància
entre ambdós documents contractuals, prevaldrà sempre el que disposa el present
Plec de clàusules administratives particulars.

Clàusula 3.

Termini d’execució del contracte

El termini d’execució del contracte serà de 6 setmanes a comptar des de la signatura de
l’acta de comprovació del replanteig.
L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de signar en un termini màxim de tres dies
hàbils a comptar des de la data de signatura del contracte.
CAPÍTOL II. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
Clàusula 4.

Pressupost base de licitació i valor estimat

1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació es fixa
en la quantitat de 81.317,92 euros, IVA del 21 % inclòs, de conformitat amb la Memòria
de l’obra, amb el desglossament següent:
Concepte
Pressupost net
Impost sobre el Valor Afegit (IVA del 21%)
Pressupost base de licitació Total

Euros
67.204,89 €
14.113,03 €
81.317,92 €

El pressupost net de l’obra s’ha obtingut dels costos inclosos en els capítols del pressupost
de la Memòria de l’obra, del quals es reprodueix el resum dels mateixos:
Costos Directes
01.01 Demuntatges
01.02 Enderrocs

Euros
6.493,22 €
1.653,77 €
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01.03 Moviment de terres
01.04 Fonamentació
01.05 Estructura
01.06 Paviments
01.07 Façanes
01.08 Coberta
01.09 Instal·lació elèctrica
01.10 Instal·lació de sanejament
01.11 Control de qualitat
01.12 Seguretat i Salut
Total costos directes
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Total costos indirectes
Pressupost net

382,34 €
1.742,57 €
4.186,99 €
11.177,65 €
24.870,18 €
1.458,29 €
2.175,58 €
602,21 €
624,55 €
1.107,35 €
56.474,70 €
7.341,71 €
3.388,48 €
10.730,19 €
67.204,89 €

En aquest preus hi ha inclosos la ma d’obra que representa 20%, la maquinaria 2% i
els materials 43%, la resta correspon a elements indeterminats.
El desglossament dels costos de ma d’obra per categories laborals és el següent:
Desglossat categories laborals
Categoria oficial 1a
Categoria ajudant
Categoria peó
Categoria peó especialista
Total

Preu

Percentatge
12 %
4%
3%
1%
20 %

Els percentatges estan referenciats al pressupost total de l’obra.
Aquests capítols inclouen els costos de mà d’obra, materials i maquinaria que estan en
preus de mercat per obtenir-se a partir de la descripció de partides de la base de dades del
BEDEC de l’Institut Tecnològic de la Construcció (ITeC), entitat referent per a
l’elaboració de projectes d’obra pública i edificació a Catalunya.
El conveni col·lectiu de referència és el de Treball de la Indústria de la Construcció i
Obres Públicas de la Província de Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de conveni
núm. 08001065011994).
La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost que
poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta
serà exclosa.
Les ofertes que es presentin hauran de desglossar el preu total del contracte i l’Impost
sobre el valor afegit, que serà consignat com a partida independent. Cas de no constar,
se sumarà d’ofici a l’import ofert el percentatge corresponent en concepte d’IVA. En tot
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cas, les ofertes econòmiques hauran d’ajustar-se al model previst a l’annex IV d’aquest
Plec.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos
en la clàusula 26 del PCAG, amb excepció de l’IVA.
Entre els conceptes que ha d’incloure el pressupost a presentar haurà de figurar el de
seguretat i salut, que no podrà alterar el seu pressupost de 1.317,75 euros (DG i BI
inclosos, IVA exclòs), d’acord amb l’annex IV d’aquest Plec; en el supòsit de no constar,
es sumarà d’ofici a l’import de l’oferta econòmica presentada.
2. El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 de la LCSP,
s’estableix en 68.578,10 euros, IVA exclòs, corresponents a l’import d’execució de
l’obra i a les possibles modificacions del contracte, amb el desglossament següent:
Concepte
Pressupost net
Modificacions previstes Capítol 01.02 (20%)
Modificacions previstes Capítol 01.03 (20%)
Modificacions previstes Capítol 01.04 (20%)
Modificacions previstes Capítol 01.09 (10%)
Modificacions previstes Capítol 01.10 (30%)
TOTAL (IVA exclòs)
Clàusula 5.

Valor estimat
67.204,89 €
393,60 €
91,00 €
414,73 €
258,89 €
214,99 €
68.578,10 €

Certificacions d’obra i termini de pagament

1. Pel termini d’execució previst, la direcció facultativa de l’obra expedirà certificacions
d’obra mensuals als efectes de pagament, el qual es realitzarà de conformitat amb l’article
198.4 de la LCSP. La facturació total no podrà sobrepassar, en cap cas, l’import màxim
del contracte.
2. El contractista presentarà telemàticament les factures en les mateixes dates que
s’expedeixin les certificacions, de conformitat amb l’article 30 de les Bases d’execució
del pressupost municipal de 2021.
Les factures que es presentin pels serveis prestats hauran de contenir, a més dels elements
a què es refereix l'article 6 del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació,
aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, i de conformitat amb el que
estableix la disposició addicional 32a de la LCSP, les dades següents:
- Òrgan de contractació: la regidora de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis
Territorials.
- Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: la Intervenció
municipal.

9

- Destinatari del contracte: el servei de Territori
Les factures també hauran de contenir el codi del Directori Comú d'Unitats Orgàniques i
Oficines (DIR3) que identifica l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en el camp de la factura
electrònica anomenat AdministrativeCentre. El codi és el següent: L01081249.
3. Pagament de la factura. L’aprovació i pagament de les factures es realitzarà de
conformitat amb l’article 198 de la LCSP i els articles 29 i 30 de les Bases d’execució del
pressupost municipal de 2021, en allò que no contradigui la legislació en vigor.
4. Deduccions en el pagament de la factura. En cas que correspongui l’aplicació de
penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de
l’import de les factures.
Clàusula 6.

Revisió de preus

Atès que el termini de duració de les obres és inferior a un (1) any, no serà procedent cap
revisió de preus, de conformitat amb l’article 103 de la LCSP.
Clàusula 7.

Imputació pressupostària

Les obligacions econòmiques que per a l’Ajuntament es derivin del compliment d’aquest
contracte es faran efectives amb càrrec a l’aplicació pressupostària G0 3300 632.29
“edificis condicionament equipaments municipals”.
CAPÍTOL III. GARANTIES
Clàusula 8.

Garantia provisional i definitiva

D’acord amb allò que preveu l'article 106.1 de la LCSP, es dispensa de la prestació de la
garantia provisional a les empreses que participin en aquesta licitació; i de conformitat
amb allò que preveu l'article 159.6.f, també es dispensa de la prestació de la garantia
definitiva a l'adjudicatari del contracte.
CAPÍTOL IV. REQUISITS DE LA LICITACIÓ
Clàusula 9.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La tramitació de l’expedient serà ordinària i el procediment d’adjudicació serà l'obert
simplificat abreujat, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 159 de la
LCSP.
L'adjudicació es produirà en el termini màxim de de quinze dies naturals, comptats des
de l'endemà del dia d'obertura de les proposicions. Aquest termini s’entendrà ampliat en
15 dies hàbils quan sigui necessari seguir els tràmits per determinar si una oferta és
anormalment baixa
Clàusula 10. Notificació per mitjans electrònics i el seu funcionament
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1. Les notificacions entre les empreses licitadores i l’adjudicatària i l’Ajuntament que es
facin durant les fases de licitació, adjudicació, execució i compliment i/o resolució
d’aquest contracte es realitzaran obligatòriament per mitjà electrònic a través del sistema
e-NOTUM, d’acord amb la disposició addicional quinzena i l’article 43 de LCSP i
l’article 43 de 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 a l’annex I d’aquest Plec,
part 2 apartat A.
2. 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 l’adreça d’Internet següent: www.molletvalles.cat.
3. Per poder accedir a la notificació cal primer identificar-se mitjançant qualsevol dels
dos mecanismes previstos: Certificat digital el qual permet l’accés a totes les notificacions
amb un certificat digital classificat pel Consorci AOC, o per mitjà del sistema de
contrasenya d’un sol ús que permet l’accés a les notificacions sense certificat digital. En
aquest darrer cas es rebrà una contrasenya, que caduca als 30 minuts, al telèfon mòbil o
al correu electrònic per tal de poder accedir a les notificacions electròniques practicades
per aquest mitjà.
4. 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’ajuntament de Mollet del Vallès. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
5. El termini per considerar rebutjada una notificació és de deu dies. No poder practicar
la notificació per modificació de qualsevol de les dades facilitades sense comunicació
prèvia tindrà els efectes de notificació rebutjada.
6. La resta d’informació respecte al funcionament del sistema de comunicacions i
notificacions electròniques està accessible a la seu electrònica de l'Ajuntament
https://seuelectronica.molletvalles.cat/
Clàusula 11. Capacitat i solvència
1. Podran presentar proposicions les persones físiques o jurídiques, amb condició
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, i que no
estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislació vigent, sempre que tinguin la solvència econòmica i financera
i tècnica requerides.
És condició de participació estar inscrit en un registre oficial de licitadors.
2. Solvència econòmica i financera:
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Volum anual de negocis del licitador o candidat, referit al millor exercici dins dels
tres últims exercicis disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de les
activitats de l’empresari i de presentació de les proposicions per un import mínim
anual de 102.867,15 euros IVA exclòs.
3. Solvència tècnica.
a)

Obres executades en el curs dels darrers cinc anys del mateix grup o subgrup de
classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per
al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, per un import
d’anualitat mitjana igual o superior de 48.004,67 euros, IVA exclòs.

4.
En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació amb una antiguitat
inferior a cinc anys, com a solvència tècnica caldrà que el responsable o responsables de
les obres, així com els tècnics que se n’encarreguin directament, disposin d'alguna de les
titulacions acadèmiques o professionals següents: Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer
d’obra civil i Enginyer tècnic d’obra civil.
5. Les classificacions empresarials següents equivalen a les solvències econòmica i
financera i tècnica exigides:
a. Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlida fins
l’1/01/2022))
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

C

3

B

b. Classificació posterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

C

3

1

6. De conformitat amb el que estableix l'article 159.6.b de la LCSP, s'eximeix els
licitadors de l'acreditació de les solvències econòmica i financera i tècnica exigides.
Clàusula 12. Termini, lloc i procediment de presentació de les ofertes
1. El termini de presentació de les ofertes serà de deu (10) dies hàbils i dotze (12) hores,
a comptar des de la publicació de l’anunci al perfil del contractant.
Si l'últim dia del termini fos inhàbil a efectes administratius, el termini s'entendria
prorrogat fins el següent dia hàbil.
En casos justificats, l'òrgan de contractació podrà suspendre la licitació o ampliar el
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termini de presentació de proposicions, mitjançant anunci publicat en el mateix mitjà en
què ho ha sigut la licitació.
2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en un sobre únic, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ajuntament de mollet/perfil del contractant/
L'eina Sobre Digital està explicada a l’adreça web següent:
http://economia.gencat.cat/sobre digital 2.0/
Un cop accedeixin a aquesta licitació a través del Perfil del contracant de l'Ajuntament de
Mollet del Vallès, els candidats o les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari
per donar-se d’alta a l’eina Sobre Digital. A continuació, rebran un missatge a l'adreça de
correu electrònic indicada 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 utilitzades 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 Document de declaració responsable per participar en la
licitació per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM,
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 el sobre únic. 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. 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 clau, 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.
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. No
obstant això, 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 pot ampliar el
termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible,
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de
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Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de
data de termini de presentació de les proposicions i nova data d’obertura del sobre, a totes
les empreses que haguessin activat oferta.
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.
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.
Vint-i-quatre (24) hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes a través de
l’eina web de Sobre Digital, des de l’eina Sobre Digital es demanarà, de manera automàtica,
als candidats i a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que introdueixin la paraula clau.
En tot cas, la paraula clau ha d'haver estat introduïda abans de l’obertura del sobre únic.
Quan els candidats o les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el
procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual
securitzat1 que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’acte d’obertura del
sobre, en la data i l’hora establertes.
En cas que algun candidat o 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 paraula clau, que
només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat del sobre
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.
3. Cal complimentar el sobre digital amb l'antelació suficient per poder respondre a
qualsevol incidència en la seva tramitació. L'Administració Oberta de Catalunya pot
resoldre els dubtes sobre aquesta tramitació en els telèfons 902 88 44 88 (extensió 31) o
900 90 50 90, o a l'adreça de correu electrònic sau.tic@gencat.cat (indicant a l'assumpte
del correu les paraules '31 - Sobre digital').
1

Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no accessibilitat
establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP.
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4. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte, amb
l’excepció del que s’ha explicat en l’apartat segon d’aquesta clàusula en relació amb el
termini de 24 hores que s’obre quan en un primer moment només es presenta l’empremta
digital.
5. 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’ajuntament de Mollet del Vallès. 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.
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 unitat tècnica de
valoració a què es refereix la clàusula 15 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 unitat tècnica podrà proposar l’exclusió
de l’empresa. En cas que el virus informàtic esborri, malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi
o faci inaccessible dades informàtiques, programes informàtics o documents electrònics,
per causes imputables a l’empresa licitadora, es podran reclamar indemnitzacions per
danys i perjudicis, sense perjudici de les possibles accions penals, segons allò que preveu
l’article 264 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal.
6. Els licitadors podran presentar una còpia de seguretat dels mateixos documents, amb
les mateixes empremtes digitals, que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre
Digital, 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 cas que estiguin
malmesos o que sorgeixin problemes a l’utilitzar l’eina que no permetin l’obertura del
sobre, d’acord amb la previsió introduïda a l’apartat i) de la disposició addicional setzena
de la LCSP.
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,
de conformitat amb l’apartat 1.i de la disposició addicional setzena de la LCSP, 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.
7. Per donar compliment a l’apartat 1.j de la disposició addicional setzena de la LCSP, es
dona coneixement a les empreses que els formats de documents electrònics admissibles
són els següents
Pdf, .docx, .doc, .odt, xlxs, .xls, .csv, .dwg, .bc3.
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8. 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, en concordança amb la
clàusula 41 d’aquest Plec.
9. 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 de l'Ajuntament de
Mollet del Vallès www.molletvalles.cat. El termini màxim d'acceptació de les preguntes
serà de 5 dies naturals abans de finalitzar el termini de lliurament de les ofertes i les
respostes es penjaran com a màxim fins a 3 dies naturals abans de la finalització del
termini de presentació d'ofertes.
10. Els plecs de clàusules reguladors d’aquesta contractació i la documentació
complementària estaran disponibles en el Perfil del contractant accessible en la direcció
d’Internet següent: www.molletvalles.cat.
11. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part dels licitadors del contingut del present plec i de la Memòria de l’obra de “Reparació
de la vorera del carrer Pablo Picasso entre els carrer Can Flequer i Sant Roc de Mollet del
Vallès”. La presentació de les proposicions també suposa l'autorització a la Mesa de
contractació i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en el Registre Electrònic
d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en les llistes oficials d'operadors
econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.
12. Cada licitador 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.
Igualment, la presentació de proposicions diferents per empreses vinculades suposarà
l’exclusió del procediment d’adjudicació, a tots els efectes, de les ofertes formulades. No
obstant això, si sobrevingués la vinculació abans que conclogui el termini de presentació
d’ofertes, es podrà substituir l’oferta que determinin de comú acord les esmentades
empreses. Es consideraran empreses vinculades les que es trobin el qualsevol dels
supòsits previstos a l’article 42 del Codi de Comerç.
Clàusula 13. Documentació a presentar
1. Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en un sobre únic, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible en el perfil del contractant de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès, eina que s’explica a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/sobre digital/

16

2. El sobre únic tindrà la denominació i el contingut següents:
“Documentació administrativa i proposició corresponent als criteris avaluables
de forma automàtica”
3. Documentació administrativa que s'ha d'adjuntar:
1. Declaració responsable de compliment de condicions per contractar amb
l'administració de conformitat amb el Document europeu únic de contractació
(DEUC) que s'adjunta com a model en l'annex núm. 1 d'aquest Plec de clàusules
administratives particulars.
Les empreses licitadores hauran de presentar el DEUC mitjançant el qual declaren
la seva capacitat i la seva solvència econòmica i financera, i tècnica o
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en la clàusula 11
d'aquest Plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar; i que es
troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen en
aquest Plec.
Les empreses licitadores poden emplenar el formulari del DEUC en format pdf,
que es penjarà al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. El
formulari DEUC també es pot obtenir al web de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, a l'adreça següent:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramitsserveis/document/document-europeu-unic-contractacio.pdf
- Al web del Ministerio de Hacienda, a l'adreça següent:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home
- Al web següent: http://www.base.gov.pt/deuc
El DEUC s'ha de signar per l'empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat
legal, signatura que es pot fer de manera electrònica. A més, les empreses
licitadores indicaran en el DEUC, si s'escau, la informació relativa a la persona o
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se
en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat.
A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del
contracte, de conformitat amb el model de l’annex núm. 2 d’aquest Plec.
En el cas que l'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses de
conformitat amb el que preveuen els articles 75 i 140.1.c) de la LCSP, ha d'indicar
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aquesta circumstància en el DEUC i presentar un altre DEUC separat per
cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals pensi recórrer.
D'altra banda, els licitadors inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), només estan obligades
a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en el RELI o en el
ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses
han d'indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l'òrgan de
contractació, si s'escau, accedir als documents o certificats justificatius
corresponents.
En qualsevol moment de la licitació, l’òrgan de contractació, a través de la unitat
tècnica de valoració o del Servei de Contractació i Compres, podrà consultar el RELI
o altre registre oficial diferent la documentació que acrediti la personalitat i capacitat
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i
financera i classificació dels licitadors.
De la mateixa manera, l’òrgan de contractació, per garantir la correcte execució del
procediment, podrà demanar als licitadors que han presentat la declaració
responsable, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d'adjudicació,
que aportin la documentació acreditativa del compliment de les condicions
establertes per a ser adjudicatari del contracte. No obstant, l’empresa licitadora que
estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o que figuri en una base de dades nacional
d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar
els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests
registres.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest Plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
El licitador pot limitar-se a emplenar amb un “SI” la casella “compleix els criteris de
selecció requerits” de la part A de la IV part del DEUC “Criteris de selecció”,
ometent qualsevol altra secció de la IV part.
2. Acreditació de la inscripció en un registre de licitadors.
3. Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols.
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir
del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi, d’acord amb el model que
hi figura a l’annex VI d’aquest Plec.
4. La proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica (l'oferta
econòmica haurà de respectar el model de l'annex núm. IV d'aquest Plec.
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Clàusula 14. Inscripció en registres oficials de licitadors
1. De conformitat amb l'article 159.4.a de la LCSP, per poder participar en aquesta
licitació és obligatori estar inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic (ROLECE).
2. Les persones físiques o jurídiques que es presentin al procediment de licitació no
hauran d’aportar els documents i les dades que figurin en el registre de licitadors en el
qual estiguin inscrites, sinó que només hauran d’emplenar la part IV de l’annex núm. I
d’aquest Plec (model DEUC).
3. Les circumstàncies relatives a la personalitat, capacitat d'obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència i absència de prohibicions de contractar que constin
en el registre de licitadors corresponent han de concórrer en la data final de presentació de
les ofertes i subsistir en el moment de perfeccionament del contracte.
4. Els empresaris inscrits en els registres de licitadors i empreses classificades estan
obligats a posar en coneixement del registre corresponent qualsevol variació que es
produeixi en les dades que hi consten, de conformitat amb el que estableix l'article 343.1
de la LCSP.
Clàusula 15. Unitat tècnica de valoració i custodis
1. La unitat tècnica que ha d'auxiliar l'òrgan de contractació per valorar les ofertes
presentades estarà formada per les dues persones següents:
Titular

Suplent

L’arquitecte municipal del Servei de
Territori

La cap del Servei de Territori

El cap del Servei de Contractació i
Compres

El tècnic d'administració general del Servei
de Contractació i Compres

2. Els custodis són les persones que permetran l’obertura del sobre digital un cop apliquin
les seves credencials accedint a l’eina en l’interval de temps que s’hagi definit
prèviament, de conformitat amb la clàusula 16 d’aquest plec i als requisits de l’eina del
Sobre Digital.
Es designa com a custodis al personal del Servei de Contractació i Compres detallat més
avall, en tant que servei depenent de l’òrgan de contractació que vetlla per a la preservació
de la integritat de les dades i de la confidencialitat de les ofertes i les sol·licituds de
participació, d’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP i l’Ordre
VEH/172/2017:
-

El cap del Servei de Contractació i Compres
La cap d’Unitat Tècnica de Compres
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-

El cap d’Unitat Administrativa de Contractació
L’auxiliar administrativa del Servei de Contractació i Compres

Clàusula 16. Obertura de les proposicions
1. Obertura del sobre únic
a) Transcorregudes 24 hores des de la finalització del termini de presentació de les ofertes,
l'eina web de Sobre Digital enviarà automàticament a les empreses licitadores un correu
electrònic a l'adreça assenyalada en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre
Digital, demanant que s'accedeixi a l’eina web de Sobre Digital per tal d'introduir les
corresponents paraules clau.
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 de l’acte d’obertura del sobre en la
data i l’hora establertes.
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 paraula clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat del sobre, 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.
La unitat tècnica a què es refereix la clàusula anterior es reunirà a les 12 hores del segon
dia hàbil següent a la data de finalització del termini de presentació de proposicions, a la
Casa de la Vila (plaça Major, núm. 1), per obrir el sobre únic i qualificar la documentació
administrativa presentada. Aquest acte, que no serà públic, es podrà ajornar en el supòsit
de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital publicant a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública avís corresponent; i, addicionalment,
comunicant el canvi de data d’obertura del sobre, a totes les empreses que haguessin
activat oferta.
Si la unitat tècnica observés defectes o omissions esmenables en la documentació
presentada, ho comunicarà als interessats a les empreses licitadores afectades, mitjançant
el Perfil del contractant, perquè els esmenin en el termini de dos dies hàbils.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el sobre,
la unitat tècnica l’avaluarà i proposarà les empreses admeses a la licitació i les excloses,
així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP, la unitat tècnica podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat
amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de tres dies naturals per fer-ho.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
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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.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 10 d’aquest plec.
b) Si els licitadors no hagessin de fer esmenes o aclariments a la documentació presentada,
a continuació la unitat tècnica valorarà les proposicions presentades de conformitat amb
els criteris d'adjudicació establerts a la clàusula 18 d'aquest Plec (en cas contrari, si
s’haguessin de fer esmenes o aclariments, la unitat tècnica s’hauria de reunir un altre dia
quan els tràmits estiguessin fets).
La unitat tècnica avaluarà i classificarà les ofertes dels licitadors i realitzarà una proposta
d'adjudicació a favor del licitador que hagi obtingut la millor puntuació.
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.
En el supòsit que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació incorri en
presumpció d’anormalitat, se seguirà el procediment previst en la clàusula següent.
La unitat tècnica haurà de comprovar en el RELI o altre registre oficial diferent, que
l’empresa està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant
per formular l’oferta, que disposa de la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el
seu cas, de la classificació corresponent, i que no està incursa en prohibició de contractar.
La unitat tècnica també requerirà a l’empresa licitadora l’oferta de la qual hagi obtingut
la millor puntuació, per tal que dins el termini de set (7) dies hàbils a comptar des de
l’enviament de la comunicació d’aquest requeriment, presenti la documentació a què es
fa esment a continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la
clàusula 10 d’aquest Plec.
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.
La documentació és la que es relaciona a continuació:
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a) Quan és vulgui recórrer a les capacitats d’altres empreses, compromís per escrit
d’aquestes entitats.
b) En el cas que la unitat tècnica no pugui consultar les dades i els documents registrals
exigits a la clàusula 13, el licitador que hagi presentat la millor oferta també quedarà obligat
a presentar la justificació documental relativa a no incórrer en causa de prohibició de
contractar.
En cas que aquest requeriment no es compleixi adequadament en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador retira la seva oferta i es requerirà la mateixa documentació al
licitador següent, d’acord amb l’ordre en el qual hagin estat classificades les ofertes.
2. Ordre de prelació en cas d’empat de puntuacions
En cas d’empat en les puntuacions totals obtingudes per les diferents ofertes, serà
d’aplicació, per ordre de prelació, els criteris següents:
a) Les ofertes presentades per aquelles empreses que tingui en la seva plantilla un nombre
de treballadors discapacitats superior al 2 per 100, tenint preferència en l’adjudicació del
contracte el licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.
b) Les empreses que disposin d’un pla d’igualtat entre homes i dones.
c) Per sorteig.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat l’han
d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ.
Clàusula 17.

Ofertes anormalment baixes

1. En el supòsit que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació incorri en
presumpció d’anormalitat, la unitat tècnica la requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada
i desglossi 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. Per aquest
motiu, la unitat tècnica requerirà al licitador les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. El licitador disposarà d’un termini de 5
dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació, per presentar la informació
i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
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.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través
de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb
la clàusula 10 d’aquest plec.
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Transcorregut aquest termini, si la unitat tècnica 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.
Si la unitat tècnica rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
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.
2. Els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta s'ha
de considerar anormalment baixa són els següents:
1.1. Si només concorre un licitador
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat l’oferta econòmica que sigui inferior al
pressupost base de licitació en més del 25%.
1.2. Si concorren dos licitadors
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat l’oferta econòmica que sigui inferior a
l'altra oferta en més del 20%.
1.3. Si concorren tres o més licitadors
Es consideren incurses en presumpció d’anormalitat l'oferta econòmica que hagi de ser
considerada desproporcionada per aplicació dels apartats 3 o 4 de l'article 85 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre.
Clàusula 18. Criteris de valoració
Els licitadors presentaran les seves ofertes de forma ordenada i clara, seguint l’ordre i
nomenclatura establerta.
El criteri avaluable de forma automàtica que servirà de base per a l’adjudicació del contracte,
és l’oferta econòmica.
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a) Oferta econòmica: Es valorarà les ofertes al mateix tipus de licitació amb 0 punts, i
l’oferta més econòmica amb 20 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors, es
valoraran de forma proporcional d’acord amb la baixa proposada.
L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb el “Model de proposició
econòmica” d’aquest PCAP, i haurà d’anar acompanyada de la corresponent justificació
de l’oferta econòmica (pressupost per partides).
Fórmula:
Puntuació = 20 x

(
(

ó
ó

ú )
é

)

Es tindran en compte dos decimals.
Clàusula 19. Variants
Els licitacions no podran presentar variants en les seves ofertes.

CAPÍTOL V. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
Clàusula 20. Adjudicació
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies següents a la
recepció de la documentació. L’adjudicació es notificarà als licitadors d’acord amb la
clàusula 10 d’aquest Plec i simultàniament es publicarà al Perfil del contractant, tot
indicant el termini en el qual s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
Clàusula 21. Formalització i perfecció del contracte
1. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini màxim de
tres dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la resolució d’adjudicació i es
publicarà en el perfil de contractant.
2. Així mateix, abans d’iniciar l’execució de l’obra haurà de lliurar testimoni de la
subscripció d’una pòlissa d’assegurances per Responsabilitat Civil amb la cobertura
mínima de 300.000 euros per sinistre i any per tal de cobrir els riscs derivats de l’execució
de les obres en els termes en què s’estipula a la clàusula 33 d’aquest Plec.
3. Si no es pogués formalitzar el contracte en el termini anteriorment esmentat per causes
imputables al contractista, l’Administració podrà deixar sense efecte l’adjudicació i
adjudicar al licitador o licitadors següents a aquell, per ordre de les seves ofertes o
procedir a una nova licitació, havent d’indemnitzar a l’Administració dels danys i
perjudicis causats.
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Clàusula 22. Responsable del contracte
1. De conformitat amb el que estableix l’article 62.2 de la LCSP, les facultats del
responsable del contracte seran exercides pel director d'obra de la direcció facultativa de
l’obra, de conformitat amb la clàusula 24 d'aquest Plec i amb allò que disposen els articles
237 a 246 de la LCSP.
Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions
i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de
la prestació pactada, dins de l’àmbit de les facultats que l’òrgan de contractació li
atribueixi.la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització de l’obra
contractada, de conformitat amb aquest Plec i la memòria de l’obra objecte d’aquest
contracte, i exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions
corresponents.
2. Així mateix, són facultats del responsable:
a. Seguiment i supervisió de les obres objecte del contracte, per la qual cosa exercirà
les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents,
inclús en el cas de prestacions subcontractades.
b. Donar les instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte.
c. Expedir les certificacions d’obra.
d. Informe on es determini si el retard de l’execució de l’obra és per motius
imputables al contractista.
e. Proposar i informar les eventuals modificacions o incidències del contracte, com
el retard de l’execució de l’obra, especialment si és per motius imputables al
contractista.
f. Proposar a l’òrgan de contractació les penalitat a imposar
g. Informar de l’estat de les obres abans de la finalització del termini de garantia.
h. Assistir a la recepció de les obres.
i. Elaborar informe d’avaluació final de la contractació fent referència al grau de
satisfacció de la seva execució.
j. I qualsevol altre competència que li atorgui el present Plec de clàusules
administratives.
Clàusula 23. Reserva de dret de no adjudicació
L'Ajuntament es reserva el dret a no adjudicar aquest contracte si en la seva apreciació
estimés que cap de les proposicions presentades resulta convenient per a l'interès públic,
en aquest cas, s’indemnitzarà fins 150 euros, prèvia justificació de les despeses suportades
en l’elaboració de la licitació.
CAPÍTOL VI. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 24. Direcció facultativa de les obres
L’òrgan de contractació designarà: el Director facultatiu de l’obra en el moment de
l’adjudicació del contracte; i la direcció de l'execució de l'obra i el coordinador de
seguretat i salut, amb l’adjudicació del contracte o abans de l’inici de les obres.
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Clàusula 25. Responsable tècnic de l’obra i personal que executarà l’obra
1. De conformitat amb l’article 11.c) de la LOE, el contractista, una vegada formalitzat el
contracte, i abans que s’iniciï l’execució, designarà un cap d’obra, que assumirà la
representació tècnica del contractista, el qual serà un facultatiu que per la seva titulació o
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i la
complexitat de l’obra.
El cap d’obra dirigirà, sota la direcció del contractista, l’execució de l’obra i es
responsabilitzarà de l’organització tècnica de l’obra. El responsable tècnic de l’obra serà
representant apoderat suficientment pel contractista a tots els efectes que no impliquin la
modificació, suspensió o extinció del contracte, o, l’exercici d’accions, o la percepció de
pagaments.
2. En cap cas, existirà relació laboral alguna entre el personal del contractista i
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i, per tant, en cap cas, el personal del contractista podrà
ser considerats com a personal municipal.
Clàusula 26. Inici i execució del contracte
L’execució del contracte s’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig. L’acta de
comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s’ha d’estendre en el
termini màxim de 3 dies hàbils des de la data de la formalització del contracte.
Clàusula 27. Senyalització de les obres
El contractista elaborarà els cartells anunciadors de l'obra, d'acord amb la normativa
municipal que consta com a annex VII d’aquest Plec, i col·locar-los i conservar-los
mentre l’obra s’executi.
Clàusula 28. Pla de seguretat i salut
1. El contractista, com a requisit indispensable per a l’inici de les obres, haurà de lliurar
a la Corporació el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el termini màxim de dos (2)
dies a comptar des de la realització de l’acta de comprovació del replanteig. Abans de la
seva aprovació per part de la Corporació, el Pla haurà de ser informat pels serveis tècnics
municipals. Si la Corporació hi troba defectes o omissions, ho farà avinent al contractista,
que disposarà d’un termini màxim de dos (2) dies per esmenar el Pla. L’aprovació del Pla
estarà condicionada a la realització efectiva per part del contractista de les esmenes
proposades per la Corporació.
Cas de no aprovar-se el Pla de Seguretat i Salut per causes imputables al contractista, el
termini d’inici de les obres començarà a comptar a partir de la data de l’acta de
comprovació del replanteig, o bé, podrà ser causa de resolució contractual.
2. El contractista s’obliga a què abans d’iniciar l’execució de l’obra, els treballadors
posats a disposició han rebut la informació necessària relativa als riscos i mesures de
seguretat preventives, tenen la formació específica necessària i compten amb un estat de
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salut compatible amb el lloc de treball a desenvolupar.
Clàusula 29. Gestió dels residus
El contractista està obligat a abocar les runes generades a un dipòsit controlat de runes,
per tal de donar compliment al que estableix el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. S’entén inclòs el cànon
o taxes d’abocament corresponents. A l'inici de les obres, el contractista haurà de
presentar un certificat d'acceptació de residus per un gestor autoritzat. En finalitzar les
obres, el gestor de residus emetrà un certificat referent a les quantitats i classes de residus
lliurats i el lliurarà al contractista. Aquest certificat, juntament amb els comprovants
justificatius del pagament del preu corresponent, seran presentats davant l'Ajuntament
abans de la finalització de les obres.
En el cas que s’hagi de fer desmuntatge, retirada i transport de possibles escomeses i
canonades existents que siguin de fibrociment o de materials que continguin amiant,
aquestes operacions es duran a terme per una empresa enregistrada en el Registre
d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA), de conformitat amb el Reial Decret 396/2006,
de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
Clàusula 30. Obligacions generals del contractista
Són obligacions generals del contractista les següents:
- Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules
administratives particulars i la memòria de l’obra de referència, i de conformitat amb allò a
què s'hagués compromès en la seva oferta.
- Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu
sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP).
- Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També, complir
amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del contracte (article 193.1
de la LCSP).
- Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de la LCSP).
- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes
en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 35.1.n de la
LCSP) o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculen l'Estat, en particular les obligacions establertes en els convenis internacionals
recollits a l'annex V de la LCSP (article 201 de la LCSP).
- En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions
següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del
contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades
de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient l'aptitud
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del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol encarregar; acreditar que
el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i comunicar a
l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant el termini
d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP).
- Acreditar l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb una
cobertura mínima de 300.000 euros, i el seu pagament anual.
- Respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
Clàusula 31. Condicions especials d’execució del contracte
Les obligacions del contractista de caràcter especial d’execució seran les següents:
- Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, les condicions de la subcontractació que tinguin
una relació directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP).
- Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments efectuats
a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP).
- Les restes, tant d’enderroc, moviment de terres o materials sobrants d’obra, cal que es
seleccionin en origen en el número màxim de fraccions i que cada una es porti a l’abocador
corresponent. A la finalització de l’obra, caldrà presentar els justificants dels abocadors de
cada una de les fraccions.
Clàusula 32. Subcontractacions i cessió del contracte
1. El contracte no té tasques crítiques, raó per la qual el contractista podrà concertar amb
terceres persones la realització parcial de la prestació, amb respecte del que estableix
l'article 215 de la LCSP.
2. El contractista haurà de comunicar a l'Ajuntament la seva intenció de subcontractar en
el termini comprès entre l'adjudicació del contracte i l'inici de la seva execució, de
conformitat amb el que estableix l'article 215.2 de la LCSP, tot indicant la part de la
prestació que es pretén subcontractar, la identitat del subcontractista i justificar
suficientment la seva aptitud i experiència.
3. El contractista principal té l'obligació de comunicar a l'òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi la informació esmentada en el paràgraf anterior durant l'execució
del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
4. Aquest contracte no admet la cessió dels drets i obligacions dimanants del mateix.
Clàusula 33. Responsabilitats
1. Les responsabilitats dels contractista són les establertes als articles 238 i 243 de la
LCSP.
2. Tal com estableix la clàusula 21.3 d’aquest Plec, l’adjudicatari s’obliga a disposar i
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mantenir vigent durant tota la durada del contracte una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil amb una cobertura mínim de 300.000 euros, per tal de cobrir els
riscos derivats de les obres i de la seva execució.
Clàusula 34.

Modificació del contracte

1. Els elements del contracte que s'indiquen a continuació podran ser objecte de
modificació, en el percentatge que s'indica, sempre que es compleixin les condicions
especificades:
% de
modificació

Element a modificar

Condició que s'ha de donar

20%

Enderrocs

20 %

Moviment de terres

20 %

Fonamentació

10 %

Instal·lació elèctrica

30 %

Instal·lació sanejament

Al realitzar els enderrocs puguin
aparèixer instal·lacions, residus o
materials no previstos
Al realitzar el moviment de terres,
puguin aparèixer instal·lacions,
residus o materials no previstos
Calgui modificar-la per aparició
d’instal·lacions, residus o materials
no previstos
A l’efectuar els enderrocs o
moviment de terres, pugui parèixer
una instal·lació elèctrica i calgui
desplaçar-la o arranjar-la
A l’efectuar els enderrocs o
moviment de terres, pugui parèixer
una instal·lació de sanejament i
calgui desplaçar-la, arranjar-la o
substituir-la

2. La modificació del contracte no podrà suposar en cap cas l'establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.
3. El procediment que s'haurà de seguir per fer efectiva la modificació del contracte
motivada en alguna de les circumstàncies esmentades en el punt anterior tindrà els tràmits
següents:
- Informe tècnic que motivi la modificació.
- Audiència del contractista per un termini de tres dies hàbils.
- Informe preceptiu de la Secretaria i de la Intervenció de l'Ajuntament.
- Aprovació de la modificació per part de l'òrgan de contractació.
- Formalització escrita de la modificació."
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Clàusula 35. Penalitats
En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d'incompliment de
les obligacions del contractista, s'imposaran les penalitats següents:
No complir les condicions salarials dels treballadors
(article 122.2 i 201 de la LCSP)
No facilitar la informació relativa a les relacions laborals
objecte de subrogació (article 130.4 de la LCSP)
No complir els terminis parcials o total d'execució de les
prestacions (article 193.3 de la LCSP)
No indemnitzar els danys i perjudicis causats a terceres
persones (article 196.1 de la LCSP)
No complir les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral a què es refereix l'article
201 de la LCSP
No complir alguna condició especial d'execució del
contracte, sempre que aquesta condició no hagi estat
qualificada com a causa de resolució (article 202.3 de la
LCSP)
Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació
establertes a l 'article 215.2.b de la LCSP

Greu

No comunicar les condicions de la subcontractació que
tinguin una relació directa amb el termini de pagament
(article 217.1 de la LCSP)
No aportar la justificació del compliment dels pagaments
efectuats a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la
LCSP)

Greu

Greu
Lleu
Greu
Greu

10% Preu
del contracte
8% Preu del
contracte
Segons art
193.3 LCSP
10% Preu
del contracte
10% Preu
del contracte

Greu

10% Preu
del contracte

Greu

50% Preu
del
subcontracte
8% Preu del
contracte

Greu

8% Preu del
contracte

2. Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la
garantia, de conformitat amb l’article 194.2 de la LCSP.
Clàusula 36. Resolució del contracte
1. Són causes de resolució d’aquest contracte d’obres les que assenyalen els articles 211
i 245 de la LCSP, així com les previstes a l'apartat 2 de l'annex V d’aquest Plec.
2. L’aplicació de causes de resolució i els seus efectes, són els que assenyalen els articles
212, 213 i 246 de la LCSP.
Clàusula 37. Recepció de l’obra
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La recepció i liquidació de les obres es realitzarà de conformitat amb el que disposen els
articles 210 i 243 de la LCSP i dels articles 163 y següents RGLCAP, sent d’aplicació,
en el seu cas, el previst en el darrer paràgraf de l’article 242.4 de la LCSP respecte l’excés
d’amidaments d’obres executades i constatades en l’amidament final de l’obra.
Clàusula 38. Termini de Garantia
1. El termini de garantia serà d’un any (1) any, comptador des de la data de l’acta de
recepció de l’obra.
2. Si durant el termini anterior l’Administració no ha formalitzat cap reparament o
denúncia, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó de la prestació
efectuada.
Clàusula 39. Confidencialitat de la informació
1. D’acord amb l’article 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys, a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
2. Així mateix, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels
licitadors i designada per aquests com a confidencial.
En cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no en té aquest
caràcter. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter
de documents d’accés públic.
Clàusula 40. Protecció de dades de caràcter personal
En l'execució d'aquest contracte s’haurà de respectar 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 en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades personals i garantia dels drets digitals.
Clàusula 41. Ús de la llengua catalana
Els licitadors podran emprar el català o castellà en les seves proposicions, d’acord amb el
dret d’opció lingüística reconegut a l’article 5 del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i de l’article 32 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (LOREAC).
El contractista emprarà, com a mínim, la llengua catalana en les relacions amb
l’Ajuntament de Mollet del Vallès derivades de l’execució de l’objecte del contracte, de
conformitat amb l’article 50 de la LOREAC i de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.
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A aquest efectes, els informes, avisos i altra documentació que es derivin de l’execució
del contracte seran redactats, com a mínim, en català.
El personal destinat a aquest contracte haurà de tenir un coneixement suficient de català
per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida. Així
mateix, els informes, els avisos i publicacions exigits.
CAPÍTOL VII. JURISDICCIÓ COMPETENT I RÈGIM DE RECURSOS
Clàusula 42. Jurisdicció
1. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació competent, els
acords del qual posaran fi a la via administrativa i contra els mateixos es podrà interposar
recurs contenciós-administratiu, conforme a allò previst per la llei reguladora de
l’esmentada jurisdicció. Sens perjudici de que els interessats puguin interposar recurs
potestatiu de reposició, previst en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels documents
annexos que formen part del mateix, no eximirà al contractista de l’obligació del seu
compliment.
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Annex I.
FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU
ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE
CONTRACTACIÓ (DEUC)
Part I : Informació sobre el procediment de contractació i el poder
adjudicador o l'entitat adjudicadora
En el cas dels procediments de contractació en els quals s’hagi publicat una convocatòria de licitació en el Diari Oficial
de la Unió Europea, la informació exigida en la part I s’obtindrà automàticament, sempre que s’utilitzi el servei DEUC
electrònic (1) per generar i emplenar el DEUC: referència de l’anunci corresponent (2) publicat en el Diari Oficial de la
Unió Europea:
DOUE S número
, data
, pàgina
Número de l’anunci en el DO S: ( )( )( )( )/s ( )( )( )-( )( )( )( )( )( )( )
Si no es publica una convocatòria de licitació en el DOUE, el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora ha de consignar
la informació que permeti identificar de forma inequívoca el procediment de contractació .
Si la publicació d’un anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea no és obligatòria, faciliteu altres dades que permetin
identificar inequívocament el procediment de contractació (per exemple, la referència de la publicació a l’àmbit
nacional):

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
La informació exigida en la part I s’obtindrà automàticament, sempre que s’utilitzi el servei DEUC electrònic esmentat
anteriorment per generar i emplenar el DEUC. En cas contrari, l’operador econòmic haurà de consignar aquesta
informació:
Identitat del contractant (3)
Resposta
Nom

Ajuntament de Mollet del Vallès
De quina contractació es tracta?
Títol o breu descripció de la contractació
(4):

Resposta

Número de referència de l’expedient
assignat pel poder adjudicador o l’entitat
adjudicadora (si escau) (5):

COOB/21010

Contracte d’obra “Ampliació del Pavelló Municipal de
Plana Lledó de Mollet del Vallès”

La resta d’informació a totes les altres seccions del DEUC ha de ser consignada per l’operador econòmic.
(1) Els serveis de la Comissió posaran gratuïtament el servei DEUC electrònic a disposició dels poders adjudicadors,
les entitats adjudicadores, els operadors econòmics, els proveïdors dels serveis electrònics i altres parts interessades.
(2) En el cas dels poders adjudicadors: un anunci d’informació prèvia utilitzat com a mitjà de convocatòria de licitació
o un anunci de contracte.
En el cas de les entitats adjudicatàries: un anunci periòdic indicatiu que s’utilitzi com a mitjà de convocatòria de
licitació, un anunci de contracte o un anunci sobre l’existència d’un sistema de classificació.
(3) S’ha de reproduir la informació que figuri en la secció I, punt I.1, de l’anunci corresponent. En cas de contractació
conjunta, s’ha d’indicar el nom de tots els contractants.
(4) Vegeu els punts II. 1.1 i II. 1.3 de l’anunci corresponent.
(5) Vegeu el punt II. 1.1 de l’anunci corresponent.
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Annex II. MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ
EN UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES
En/Na ...................................................................... amb DNI núm. ..................................,
amb domicili social ….................................................................................................,
carrer ........................................................., núm. .........., en nom propi o en representació
de .....................................................................…, amb NIF núm. ............................., en la
seva condició de ................................................,
es compromet a constituir una unió temporal d’empreses, de conformitat amb allò
establert a l’article 69 de la 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, a efectes de
participar a la licitació del contracte d'obres d’ampliació del pavelló municipal d’esports
Plana Lledó de Mollet del Vallès. En el cas de resultar adjudicatari es compromet a
formalitzar en escriptura pública la citada unió. La participació en la UTE, per l’empresa
licitadora sotasignant és la següent:
___________________ XX%.
Com a representant de la citada unió s’anomena a __________________________,

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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Annex III. DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL COMPLIMENT DE LES
NORMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A PRESENTAR PER L’
ADJUDICATARI
DOCUMENTACIÓ INICIAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Documentació acreditativa de la modalitat escollida per a l’organització de les
activitats preventives segons el Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel
Reial decret 39/1997, de 17 de gener.
Document acreditatiu de tenir contractat el servei de vigilància de la salut en funció
dels riscos inherents al treball, segons l’article 22 de la Llei 31/1995.
Document d’associació o contracte amb la Mútua de accidents de treball i informació
sobre “procediment assistencial”, així com el centre d’assistència mèdica i/o
hospitalària més pròxim al lloc o llocs on es realitzin els treballs.
Nomenament del responsable de prevenció de riscos laborals de la empresa
contractada. Adjuntant dades de contacte (adreça, telèfon i correu electrònic).
Nomenament de recursos preventius i formació específica segons treballs.
Llistat del personal de l’empresa contractada que realitzaran els treballs (indicant
nom i cognoms, DNI, número d’afiliació a la Seguretat Social).
Avaluació de riscos de la tasca o tasques que es realitzaran en el/les centre/s de treball
o dintre del terme Municipal de Mollet del Vallès, així com la planificació preventiva
de l’empresa.
Les mesures de prevenció i protecció aplicables als riscos indicats anteriorment. Així
com, si cal, mesures higièniques especifiques (protocol i/o instruccions per a la grip
A o d’un altre tipus).
Per a treballs compresos en l’annex I del Reial decret 39/1997, procediments i/o
instruccions de treball, i si escau, autorització expressa per a la realització d’aquests
treballs.
Document acreditatiu de la informació, relativa als riscos del lloc de treball, lliurada
a tots i cadascun dels treballadors, segons l’article 19 de la Llei 31/1995.
Document acreditatiu de la formació impartida a tots i cadascun dels treballadors
(diploma o relació certificada per la mútua d’accidents, servei de prevenció o entitat
acreditada).
En cas de ser necessaris, el registre del lliurament d’equips de protecció individual
(EPI).
Informació sobre “procediment assistencial”, així com el centre d’assistència mèdica
i/o hospitalària més pròxim al lloc o llocs on es realitzin els treballs.
Certificat d’aptitud mèdica dels treballadors que realitzaran els treballs.
Fotocopia del TC2 corresponent al personal que intervindrà en les tasques
(subratllant-los) o fotocopia de l’alta a la Seguretat Social en el cas que encara no
apareguin.
Certificat de conformitat de la maquinaria a utilitzar (en cas de aplicar-se).
Autorització expressa als treballadors per la utilització de la maquinària (en cas
d'aplicar-se).
Document signat per l’empresa contractada denominat “Normes de Seguretat i Salut
pels treballs d’empreses contractades per l’Ajuntament de Mollet del Vallès”.
Document signat per l’empresa contractada “Acceptació dels requisits demanats a
una empresa contractada per acceptar que els seus treballadors desenvolupin una
activitat dins les instal·lacions o al terme municipal de l’Ajuntament de Mollet del
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Vallès".
20. En cas de subcontractació, l’empresa contractant haurà de comunicar per escrit la
presència de la mateixa a l'Ajuntament així com lliurar la documentació acreditativa
del compliment de les obligacions en matèria de prevenció i de riscos laborals.
21. En cas que per a l'execució del contracte les persones treballadores de l'empresa
contractada hagin d'entrar en els equipaments municipals, el contractista haurà de
presentar una declaració responsable del nivell de sensibilitat d'aquestes persones al
virus SARS-CoV-2. Aquestes persones no podran entrar en els equipaments
municipals sense el vistiplau i conformitat del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals de l'Ajuntament.
DOCUMENTACIÓ PERIÒDICA:
a)

En el cas que un treballador cessi i es substitueixi per un altre amb un nou contracte,
caldrà comunicar amb caràcter immediat aquesta circumstància, lliurant la
documentació inicial abans ressenyada.
b) En el cas de variació en el contingut del lloc de treball en relació amb les condicions
de seguretat i salut laboral, caldrà aportar justificació de la formació i informació
sobre els riscos inherents al seu nou lloc o circumstància.
c) Còpia de les liquidacions a la seguretat social (models TC1 i TC2) corresponents al
personal que intervé en l’obra o servei, subratllant-los (mínim quadrimestralment).
d) En cas que una persona treballadora, diferent de les persones comunicades
inicialment en virtut del punt 21 de la documentació inicial a presentar, hagi d'entrar
en un equipament municipal per a l'execució del contracte, el contractista haurà de
presentar una declaració responsable del nivell de sensibilitat d'aquesta persona al
SARS-CoV-2. Aquestes persones tampoc no podran entrar en els equipaments
municipals sense el vistiplau i conformitat del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals de l'Ajuntament.
(Lloc i data)
Signat:

Signat:

Nom i cognoms:
Càrrec: Prevenció i Salut Laboral
Departament: Servei d’organització,
Administració electrònica i Recursos Humans
Empresa: Ajuntament de Mollet del Vallès

Nom i cognoms:
Càrrec:
Departament:
Empresa:
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Annex IV. MODEL DE PRESENTACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. ..........), declara que una vegada assabentat de les condicions
exigides per optar a l’adjudicació del contracte d’obres de d’ampliació del pavelló
municipal d’esports Plana Lledó de Mollet del Vallès, es compromet a realitzar-les amb
subjecció a la Memòria de l’obra i al Plec de clàusules administratives particulars per un
preu total (A+B) de ......................euros, (en lletres i en xifres)1, Impost sobre el Valor
Afegit exclòs, d’acord amb la proposició següent:
a) Oferta econòmica:
Concepte

Pressupost
d’execució
d’obra
(A)

Pressupost net
(IVA exclòs)

Pressupost
d’execució
de seguretat i salut
(B)
1.317,75 euros

Total
oferta
econòmica
(A+B)

IVA 21%
Pressupost total
b) Ampliar el termini de garantia en .... mesos, fins a un total de .... mesos, incloent
l’any previst a la clàusula 38 d’aquest Plec.
(Lloc, data i signatura del licitador)."
Annex, adjuntar:
- justificació de l’oferta econòmica (pressupost per partides).
1

En cas discrepància prevaldrà l’import expressat en lletres.
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Annex V PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS
LICITADORS I ELS CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA
ACTIVITAT
1.‐ Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran
per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.‐ En aquest sentit i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat‐ assumeixen
particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir‐se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
i) 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.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció
de les obligacions contingudes en aquest annex.
3.‐ L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per
part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, d’acord amb
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la clàusula 36 d’aquest Plec, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent.
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Annex VI DECLARACIÓ DE L'ADJUDICATARI DE SUBMINSSIÓ ALS
JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS
En/Na
......................................................................
amb
DNI
núm.
..................................,
amb
domicili
social
….................................................................................................,
carrer
........................................................., núm. .........., en nom propi o en representació de
.....................................................................…, amb NIF núm. ............................., en
la seva condició de ................................................,
Es compromet a sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecte poguessin
derivar-se del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger,
de conformitat amb allò establert a l’article 140.1.f) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, a efectes de participar a la licitació del
contracte d'obres de Reparació de la vorera del carrer Pablo Picasso entre els carrer
Can Flequer i Sant Roc de Mollet del Vallès.
I perquè consti, signem aquesta declaració responsable.

(Lloc i data)
Signatura del declarant
Segell de la empresa
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Annex VII. MODEL CARTELL MUNICIPAL ANUNCIADOR DE L’OBRA
Descripció:
El cartell consta de 2 franges, amb alçada i color de fons diferent:
en la franja 1 hi ha:
logotip
nom de l’Ajuntament
en la franja 2 hi ha:
títol de l’obra (és el mateix que el títol del Projecte)
pressupost d’adjudicació (el que consta en el contracte)
data d’inici (la que consta en l’acta de comprovació del replanteig)
direcció Serveis Tècnics Municipals
contractista l’empresa adjudicatària
No es posa data d’acabament
Mides:
El cartells tindran unes proporcions de 3 x 4 i seran apaïsats. La franja 1, tindrà una alçada
de 1/5 part de la altura total.
Les mides estàndards totals seran de 3.000 mm d’amplada i 2.250 mm d’alçada. La franja
1 tindrà una amplada de 450 mm.
En ubicacions específiques que així ho aconsellin, la D.F. podrà proposar reduir les
dimensions a 1.500 mm d’amplada i 1.125 mm d’alçada. En tal cas la franja 1 tindrà un
alçada de 225 mm.
Tipografia:
News Gothic negra: Títol de l’obra i conceptes destacats
News Gothic: resta de text
El format del text serà tipus títol
Colors:
Franja 1:
Fons vermell pantone 485
Lletra i logotip blanc
Franja 2:
Fons blanc
Lletra negra
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Logotip:
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Tipografia:
News Gothic

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopq
rstuvwxyzàèéíïòóúç
1234567890’.,:;?¿
%()

News Gothic negra

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXY
Z abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzàèéíïòóúç
1234567890’.,:;?¿
%()
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Exemples:
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