PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULAR APLICABLE AL CONTRACTE MIXT
D’OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE CAN PASQUAL I DE
SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE COL·LOCACIÓ DE LES SEPARACIONS DE L’ANTIC ARXIU
MUNICIPAL I DEL DESPATX DE LA PLANTA BAIXA DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL UBICAT AL
CARRER CAVALLERS 26 D’ESPARREGUERA, A TRAMITAR PEL PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT ABREUJAT
0) FITXA RESUM – QUADRE DE CARACTERÍSITIQUES DEL CONTRACTE:
1. Identificació de l'expedient

2. Definició de l'objecte del contracte

3. Divisió en lots

4. Codi CPV
5. Necessitat i competència municipal en la
qual es basa la contractació

3084-0507/2021
L’objecte del contracte es per una part l’obra
tal com s’especifica al “Projecte refós elèctric
i informàtic d’ampliació d’un edifici destinat a
equipaments municipals de serveis a les
persones
a
nom
de
l’Ajuntament
d’Esparreguera, situat al Carrer Cavallers de la
Població d’Esparreguera” consistent en
executar l’ampliació de la instal·lació elèctrica
i informàtica i per altra part el
subministrament i la col·locació de la
separació amb vidre laminat despatx planta
baixa i subministrament i col·locació de
policarbonat per a les separacions de l’antic
arxiu municipal de l’edifici de Can Pasqual.
LOT 1: Obres d’ampliació elèctrica i
informàtica de l’Edifici de Can Pasqual
LOT 2: Subministrament i col·locació de la
separació amb vidre laminat del despatx
planta baixa i subministrament i col·locació
de policarbonat per a les separacions de
l’antic arxiu municipal.
45259000-7 (treballs de reparació i
manteniment d’instal·lacions)
44112310-4 (parets divisòries)
És necessari procedir a la contractació de
l’obra d’ampliació de la instal·lació elèctrica i
informàtica, subministrament i col·locació
separació amb vidre laminat despatx planta
baixa i subministrament i col·locació de
policarbonat per a les separacions de l’antic
arxiu municipal de l’edifici de Can Pasqual als
efectes de donar compliment diverses
competències municipals descrita en l’article
25.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del règim local (LRBRL).
La referida competència no té caràcter
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obligatori, d’acord amb allò que disposa
l’article 26.1 del mateix text normatiu.
La naturalesa i extensió de les necessitats
que es pretenen cobrir mitjançant el
contracte projectat així com la idoneïtat del
seu objecte i contingut per satisfer-les, es
concreten
en
que
l’Ajuntament
d’Esparreguera necessita poder traslladar
diferents serveis i reubicar l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat a l’edifici de Can Pasqual (C.
Cavallers,
26)
per
tal
de
poder
descongestionar l’edifici de l’Ajuntament
d’Esparreguera (Plaça de la Vila, 1), i per
aquest motiu es necessària l’ampliació de la
instal·lació elèctrica i informàtica així com
l’adequació del l’espai de l’antic arxiu
municipal ubicat en l’última planta de l’edifici i
del despatx ubicat a la planta baixa del
mateix.

15. Procediment de tramitació

Aquesta necessitat doncs ha de ser
complimentada amb la contractació d’un
servei d’instal·lació elèctrica i de col·locació
de separacions en l’edifici ciutat al C.
Cavallers, 26 d’Esparreguera.
Lot 1: 39.950,68 €
Lot 2: 7.338,50 €
Total: 47.289,18 €
21%
Lot 1: 48.340,32 €
Lot 2: 8.879,59 €
Total: 57.219,91 €
422 933 63200
No
2 mesos
No es preveuen
2 mesos
47.289,18 €
Obert simplificat abreujat

16. Forma de tramitació

Ordinària

6. Pressupost base de licitació, IVA no inclòs
7. Percentatge d'IVA aplicable
8. Pressupost base de licitació, IVA inclòs
9. Aplicacions pressupostàries
10. Despesa plurianual (indicar exercicis)
11. Durada inicial del contracte
12. Pròrrogues
13. Durada màxima
14. Valor estimat del contracte
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LOT 1
CRITERIS AUTOMATICS
OFERTA ECONÒMICA Fins a 80 punts
S’atorgarà la puntuació màxima de 80 punts
a l’oferta econòmica més baixa. La resta de
les ofertes obtindran la puntuació que resulti
d’aplicar una proporcionalitat lineal al preu
ofert, segons la fórmula següent:
Puntuació = (OB/OV)*80
OB= oferta més baixa
OV= Oferta objecte de valoració

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTÍA Fins
a 20 punts
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia
respecte l’establerta al Plec, de 6 mesos, fins
un màxim de 20 punts. Es valorarà amb 10
punts per cada 12 mesos complerts. La
puntuació s’atorgarà segons la següent taula:
• El licitador ofereix 18 mesos garantia: 10
punts
• El licitador ofereix 24 mesos garantia: 20
punts
LOT 2
CRITERIS AUTOMÀTICS
OFERTA ECONÒMICA Fins a 100 punts
S’atorgarà la puntuació màxima de 100 punts
a l’oferta econòmica més baixa. La resta de
les ofertes obtindran la puntuació que resulti
d’aplicar una proporcionalitat lineal al preu
ofert, segons la fórmula següent:

17. Criteris d'adjudicació
18. Termini per a l’adjudicació
19. Òrgan de contractació
20. Variants

Puntuació = (OB/OV)*100
OB= oferta més baixa
OV= Oferta objecte de valoració

2 mesos
Alcalde - President
No es preveuen
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21. Condicions especials d'execució
22. Modificació del contracte
23. Percentatge màxim de modificació
24. Destinatari que ha d'aparèixer a les factures
25. Revisió de preus
26. Termini de recepció
27. Termini de garantia del contracte

28. Subcontractació
29. Lloc de prestació de l'objecte del contracte

30. Responsable del contracte
31. Protecció de dades de caràcter personal

32. Projecte d’Obres (identificació)
33. Aprovació inicial
34. Aprovació definitiva
35. Presentació d'al·legacions

Els treballadors adscrits al contracte hauran
de percebre ’un salari superior als 1.000,00€
mensuals íntegres, amb dues pagues extres
del mateix import i una jornada laboral
màxima de 40 hores setmanals.
No es preveu
Unitat d’Equipaments
No es preveu
2 setmanes
6 mesos
L’adjudicatari únicament podrà subcontractar
vàlidament fins un 50% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs, de cadascun dels
lots, mitjançant la comunicació prèvia i per
escrit a l’ajuntament i de conformitat amb els
requisits assenyalats a l’article 215 LCSP.
Can Pasqual, situat al Carrer Cavallers, 26
d’Esparreguera.
La responsable del contracte serà la Cap
d’Unitat d’Equipaments, Nativitat Sánchez
Garcia, amb l’assessorament del ‘Arquitecte
Tècnic, Sergi Marin Ventura.
Segons Annex III
Projecte elèctric d’ampliació d’un edifici
destinat a equipaments municipals de
serveis a les persones a nom de l’Ajuntament
d’Esparreguera, situat al Carrer Cavallers de
la Població d’Esparreguera
17 d’agost de 2020
30 de novembre de 2020 (projecte inicial) i 24
de febrer de 2021(projecte refós).
Des del 18 d’agost al 30 de setembre de 2020

37. Òrgan d'aprovació

Francisco Javier
Col·legiat 14.650)
Ple Municipal

38. Data d'aprovació

24 de febrer de 2021

39. Inclou estudi bàsic de seguretat i salut

Sí, s’inclou com a Annex al Projecte

40. Data de l'informe de l'Oficina de Supervisió
de Projectes

18 de febrer de 2020 (Sergi Marín Ventura)

36. Persona que el realitza

41. Data de l’acta de replanteig del projecte

Moreno

Pérez

(núm.

8 de març de 2021

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
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1.1) Definició de l'objecte del contracte
L’objecte del present plec és la contractació de les obres indicades a l’apartat 2 del quadre de
característiques del contracte (QCC).
Aquestes obres es duen a terme, si s’escau, com a resultat del projecte d’obres que apareix a
l’apartat 32 del QCC. Les dades d’aprovació inicial, definitiva, presentació d’al·legacions, persona
que l’ha realitzat, òrgan d’aprovació, data d’aprovació i inclusió d’estudi bàsic de seguretat i
salut, són les que apareixen, respectivament, als apartats 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39 del QCC. La
data de l’acte de replanteig s’indica a l’apartat 41 del QCC.
La data d’emissió de l’informe de l’Oficina de Supervisió de projectes és la que apareix a
l’apartat 40 del QCC.
La divisió en lots del contracte, si s’escau, s’indica a l’apartat 3 del QCC.
El Codi CPV que correspon és el que apareix a l’apartat 4 QCC.
L’expedient es refereix a la totalitat del contracte que es pretén dur a terme.

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
La necessitat de procedir a la contractació i la competència municipal en la qual es basa es
troben a l’apartat 5 del QCC.
El contracte proposat és idoni per satisfer la necessitat abans indicada i respon al principi
d’eficiència de la contractació.

1.3) Pressupost base de licitació
El preu del termini inicial del contracte (pressupost base de licitació) sense IVA és l’indicat a
l’apartat 6 QCC.
El percentatge d’IVA aplicable és el que apareix a l’apartat 7 QCC.
L’import del pressupost base de licitació amb IVA inclòs es el que consta a l’apartat 8 del QCC.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i
concordants LCSP.
El pressupost base de licitació es determina a partir del càlcul dels costos directes i indirectes
associats a l’execució del contracte així com el benefici industrial.
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Els costos directes són aquells que sense cap mena de dubte es poden assignar a l’execució
del contracte. Es divideixen en costos de personal i costos del productes a subministrar, si
s’escau.
Els costos indirectes són aquells necessaris per a l’execució del contracte però que no es poden
assignar de forma unívoca al mateix.
El benefici industrial és el percentatge que l’empresari es marca com a guany.

1.4) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària indicada a l’apartat 9 QCC o aquella que la substitueixi de l’exercici corrent.
Si la despesa afecta a exercicis futurs , atenent al que estableix l'article 174 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquests s’indicaran a l’apartat 10 QCC.

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El termini d’execució previst pel contracte és el que s’indica a l’apartat 11 del QCC, a comptar
des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici d’obra, en considerar-se un
temps suficient per executar les obres segons la durada prevista al projecte per la seva
execució material i per a gestionar els tràmits administratius previstos per la recepció formal i
positiva de les obres, segons art. 243 de la Llei 9/2017, del 9 de novembre, de contractes del
sector públic.
Les prorrogues, si s’escau, són les indicades en l’apartat 12 del QCC.

1.6) Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és el que apareix a l’apartat 14 del QCC.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
El procediment i la forma de tramitació d’aquest expedient son els indicats als apartats 15 i 16
respectivament del QCC.
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1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació s’ha
d’accedir al Perfil de contractant a través de les adreces següents:


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=1209595



https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytoesparreguera

1.9) Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran utilitzant exclusivament mitjans electrònics en la forma i lloc
indicats a l’anunci de licitació, en el termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació
de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant, mitjançant l’eina VORTAL, accessible a l’adreça
web següent:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytoesparreguera
Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que permeti
resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta.
En el supòsit que hi hagi discrepàncies entre les dades assenyalades en els camps de la
plataforma de licitació electrònica, i les dades assenyalades en els documents de les ofertes
que s’hagi requerit que s’adjuntin en la presentació de l’oferta, prevaldrà el que s’hagi indicat en
els documents, que serà considerat l’oferta de l’empresa licitadora.
Tota la informació relativa als Sobres Digitals es pot consultar en el document que consta a
l’apartat d’ajuda publicat a la Plataforma Vortal.
Excepcionalment si es produeix una incidència tècnica de caràcter general en el funcionament
de la plataforma de contractació, degudament acreditada, el Servei de Contractació ho
publicarà al Perfil del Contractant o ho notificarà als interessats, dependent del seu abast, quan
s’estimi que existeix causa justificada, als efectes que els licitadors interessats puguin
presentar de forma presencial les sol•licitud de participació i documentació annexa, a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Esparreguera, dins del seu horari de funcionament, el qual
consta en el web municipal (http://www.esparreguera.cat/oac/horari.html), i en tot cas, un dia
abans de la data d’obertura de les sol•licituds de participació.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents:
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SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindrà la documentació següent:


Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1 al
PCAP
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contractes, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi
sigui requerida, sense perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.



Proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris avaluables de
forma automàtica, d’acord amb el model que consta com a Annex II.1 (Lot 1) i Annex II.
2 (Lot 2) al PCAP

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments
En base a l’article 159.6 de la LCSP, s’eximeix als licitadors d’acreditar la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional .

1.11) Criteris d'adjudicació
Els criteris d’adjudicació, tots de caràcter objectiu i valorables de forma automàtica, d’acord
amb allò que disposa l’article 159.6 LCSP, són els establerts a l’apartat 17 QCC.

1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.
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1.13) Termini per a l’adjudicació
El contracte s’adjudicarà dins del termini que consta a l’apartat 18 QCC, a comptar des de la
data d’obertura de les ofertes rebudes.
El sobre únic s’obrirà un cop finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes.
No és constitueix Mesa de contractació, atès el seu caràcter potestatiu d’acord amb l’article
326.1 LCSP.
L’òrgan de contractació s’identifica a l’apartat 19 del QCC.

1.14) Variants
Amb caràcter general no es podran presentar variants. No obstant això, l’apartat 20 QCC
indicarà si procedeix o no la seva presentació.
1.15) Ofertes anormalment baixes
Respecte a l’import total de l’oferta, per determinar que una proposició no pot ser complerta per
ser anormal o desproporcionada, es considerarà el percentatge de rebaixa global, d’acord amb
els paràmetres objectius establerts en l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

1.16) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article
106 LCSP.

1.17) Garantia definitiva
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article
159.6.f) LCSP.

1.18) Presentació de documentació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de
la LCSP haurà de presentar la documentació acreditativa de les circumstàncies consignades en
la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. L’òrgan de
contractació pot acordar eximir al licitador de presentar aquesta documentació, prèvia
comprovació del compliment de les circumstàncies declarades.
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Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la LCSP.
1.19) Formalització del contracte
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part del
proposat contractista, que haurà de tenir lloc dins el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar
des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:
-

El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb l’Ajuntament d’Esparreguera, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i
de transparència. En particular, s’obliga a:
 Facilitar a l’Ajuntament d’Esparreguera la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a l’Ajuntament d’Esparreguera les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context de dit procediment de licitació.
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.
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2.2) Condicions especials d’execució
En compliment de l’article 202 de la llei 9/2017 LCSP la/es condició/ns especial/s d’execució
exigida a l’adjudicatari és la indicada a l’apartat 21 QCC.

2.3) Modificació del contracte
La possibilitat de modificació del contracte per causes previstes en el Plec de Clàusules
Administratives Particular (PCAP) s’indicarà en l’apartat 22 QCC.
El percentatge a què es refereix la modificació per causes previstes al PCAP serà el que
s’estableixi en l’apartat 23 QCC.
Fora d’aquests supòsits, el contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els
supòsits i en la forma prevista en l’art. 191 i 203 a 207 de la Llei de Contractes el Sector Públic.
La tramitació d’una modificació del contracte que suposi increment de despesa requerirà un
informe justificatiu del servei gestor, l’audiència al contractista i l’aprovació de l’òrgan de
contractació.
2.4) Règim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes del
seu pagament.
El contractista tindrà dret a l’abonament de la prestació realitzada d’acord amb el següent:
Presentarà una factura mensual corresponent als serveis efectivament prestats, d’acord amb
l’import d’adjudicació.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament d’Esparreguera, en els terminis establerts en l’article
198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització
del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprova que es troba al corrent
del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament d’Esparreguera i han
d’incloure la identificació del destinatari de la contractació.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitat compreses
en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent.
Les factures hauran d’anar a nom de l’Ajuntament d’Esparreguera i hauran de reunir les
següents condicions:
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Compliment dels requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 28 de novembre,
d’aprovació del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica
el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.



Hauran de fer referència als treballs efectivament prestats i el període de temps objecte
de facturació.



Servei destinatari de les factures, l’indicat en l’apartat 24 QCC



En cas de no repercutir-se l’IVA, nota informativa declarant el motiu de l’exempció.

Els pagaments parcials del preu total del contracte realitzats per la Corporació no impliquen que
l’administració hagi acceptat com a correctament executades les prestacions satisfetes. La
recepció definitiva dels treballs resta diferida al moment de la liquidació del contracte amb
motiu de la seva conclusió

2.5) Revisió de preus
El règim de revisió de preus, si s’escau, s’indicarà a l’apartat 25 QCC.
2.6) Penalitats
L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest Plec, així com en la resta de la
documentació contractual comportarà ala resolució del contracte. No obstant això, quan es
consideri que l’actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte
no resulta convenient per l’interès del servei, es podrà eludir la resolució i es podrà procedir a la
imposició de les penalitats coercitives que aniran entre el 1 i el 10% del preu d’adjudicació, IVA
inclòs, per a cada infracció, en funció de la gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la
infracció. En cas d’infraccions lleus la penalitat no superarà el 2% del preu d’adjudicació i en el
supòsit d’infraccions greus, el 6%, IVA inclòs, en ambdós supòsits.
En el cas que la Corporació opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista en
cas d’incompliment del termini, total o parcial, una penalitat diària en la proporció de 2,00 € per
cada 1.000 € del preu del contracte. En cas que el contractista hagi optat per la reducció de
terminis s’aplicarà aquesta penalitat en cas d’incompliment.
Per compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos i/o per
incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides en el contracte, s’imposarà una
penalitat de fins al 10% sobre el pressupost del contracte, segons la gravetat de l’incompliment.
El total d’aquestes penalitats no podrà superar el 50% del preu del contracte.
La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible
resolució del contracte.
Es consideren supòsits de compliment defectuós:
Molt greus:
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a)

Incompliment de la prestació prevista en el contracte, sigui per abandonament o per
altres causes.

b)

La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de les obres.

c)

La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament d’Esparreguera o la seva
inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

d)

L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats de
molt greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de
seguretat i salut en les prestacions.

e)

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan
produeixi un perjudici molt greu.

f)

L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.

g)

L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions, si s’escau.

h)

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.

i)

La reincidència en la comissió de faltes greus.

Greus:
a)

La no realització de les inspeccions que disposin les prescripcions del projectes.

b)

La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança
d’aquestes.

c)

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixin falta molt greu.

d)

La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal diferents
dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.

e)

No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable de
l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.

f)

La reincorporació a l’execució del contracte del personal retirat amb anterioritat a
petició de la corporació.

g)

La incorporació a l’execució del contracte de personal sense cap coneixement de les
seves obligacions ni formació prèvia.

h)

El tracte incorrecte envers el personal de l’ajuntament per part del personal de
l’empresa adjudicatària.
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i)

El detriment de la imatge de l’Ajuntament d’Esparreguera com a conseqüència de
l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.

j)

La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre l’execució del
contracte que li hagi sol·licitat la corporació.

k)

L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, les de pla de
seguretat i salut en les prestacions, qualificades com a greus per la normativa
específica.

l)

La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament d’Esparreguera o per
activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els
possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la
corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de
la sanció que se li pugui imposar.

m) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus:
a)

La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.

b)

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que
no constitueixi falta greu.

c)

La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els
canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.

d)

L’excés de familiaritat amb el personal de la corporació.

e)

La intervenció en assumptes interns de l’Ajuntament, sense cap motiu.

f)

No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.

g)

La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.

h)

L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a
lleus per la normativa específica.

En la tramitació de l’expedient s’ha de donar audiència a l’adjudicatari perquè pugui formular les
al·legacions que consideri pertinents, i l’òrgan de contractació l’haurà de resoldre.
A banda del rescabalament de danys i perjudicis, quan no es produeixi la resolució del
contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents:


Incompliments molt greus: Multa fins al 9,00 % de l’import d’adjudicació del contracte o
rescissió el contracte sense cap compensació al contractista.



Incompliments greus: Multa fins al 6,00 % de l’import d’adjudicació del contracte. 10% de
l’import de la certificació mensual de facturació en curs
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Incompliments lleus: Multa fins al 3,00 % de l’import d’adjudicació del contracte. 5% de
l’import de la certificació mensual de la facturació en curs.

2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants, i de
l’article 245, de la LCSP, les següents:


El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als presents plecs
durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament puguin derivar-se
perjudicis per a l’interès públic.



La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i l’obertura de la fase de liquidació
en cas de concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s’hagi procedit a l’obertura
de la fase de liquidació l’òrgan de contractació potestativament pot optar per la
continuïtat del contracte si el contractista presta les garanties suficients per la seva
execució.



L’incompliment de les obligacions especificades com especials d’execució del contracte
a l’apartat 2.2, sense perjudici d’allò que disposa la clàusula referida a les penalitats.



La facturació d’execucions no realitzades o mitjans no utilitzats en el supòsit que
aquesta pràctica es repeteixi o l’import d’allò indegudament facturat suposi l’1% de
l’import del contracte. En aquest supòsit no procedirà el pagament que correspongui
fins la liquidació posterior a la resolució del contracte.



La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins
del termini establert en la clàusula 3.c.3) d’aquest Plec; així com la no realització de les
esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que
estableix la mateixa clàusula.

La resolució del contracte, amb o sense pèrdua de la garantia es produirà, sense perjudici de les
indemnitzacions que a favor d’una o altra part fossin procedents i s’acordarà per l’òrgan
municipal competent, amb els efectes regulats als article 213 de la LCAP.
En cas de no considerar-se la conveniència o d’estimar-se desproporcionada la resolució del
contracte, les conductes anteriorment relacionades podran considerar-se incompliments molt
greus del contracte.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
El termini de recepció és el que apareix a l’apartat 26 QCC.

2.9) Termini de garantia del contracte
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El termini de garantia és el que consta a l’apartat 27 QCC.
2.10) Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

2.11) Subcontractació i subrogació de personal
El percentatge màxim de l´import d’adjudicació que el contractista podrà subcontractar
vàlidament serà el que apareix a l’apartat 28 del QCC. La seva tramitació s’iniciarà mitjançant
comunicació prèvia i per escrit a l´ajuntament i de conformitat amb els requisits assenyalats a l
´article 215 de la LCSP.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament
d’Esparreguera, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció
de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació
a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per
contractar.
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2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
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.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.

2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant 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, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules
Administratives Generals de l’Ajuntament d’Esparreguera publicat en el BOPB de 14 de juliol de
2014 en allò que no contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal
aplicable.
És d’aplicació a aquest contracte la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades i, en especial, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE (reglament general del protecció de dades
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2.14) Domicili a efectes de notificacions
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques de la Plataforma de Contractació
Vortal.
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi
facilitat un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones
autoritzades es realitzarà a través del següent apartat:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytoesparreguera
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil
de Contractant.

2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en
matèria mediambiental. En especial, restarà obligat a complir amb les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni col·lectiu sectorial d’aplicació.
El contractista estarà obligat a complir amb el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

2.16) Assegurances
Sense contingut.

2.17) Lloc de prestació de l’objecte del contracte
El lloc de prestació del contracte és aquell que consta a l’apartat 29 QCC.

2.18) Responsable del contracte
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Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la LCSP,
aquella persona que apareix a l’apartat 30 del QCC. En cas d’absència i amb posterioritat a
l’adjudicació del contracte actuarà la persona substituta que aparegui al mateix apartat 40 del
QCC, o que es designi posteriorment per l’òrgan competent.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal
El règim de protecció de dades de caràcter personal i drets digitals és l’establert a l’apartat 31
QCC.

3) DADES ESPECÍFIQUES:
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista
El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec General,
haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en acreditar experiència com a
Cap d’obra en la gestió d’obres d’urbanització de característiques semblants a les que es liciten.
Si s’escau, el contractista s’obliga a nomenar un suplent amb les mateixes característiques.

3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
El director de les obres pot ordenar els assaigs de control de qualitat necessaris per a
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat
seran executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efectes per
l’Ajuntament d’Esparreguera. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el
límit de l’un amb cinc (1,5 %) de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent
descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final.
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3.3) Pla de seguretat i salut
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu
l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs,
l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució
de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions
concordants.
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé
pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú,
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el
present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així
com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la
direcció facultativa i de la corporació.
El contractista haurà de presentar en format digital el Pla de Seguretat i Salut, en el moment de
la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel
tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les
obres, i elevat pel Cap de servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva
aprovació.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les
esmenes que se li indiquin.

3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
Dins un termini no superior a quinze dies naturals des de la data de formalització del contracte
es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà
una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del
replanteig, i el contractista i l’Ajuntament d’Esparreguera signaran una acta d’inici de les obres
en un termini màxim de 10 (deu) dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta
notificació.
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3.5) Legalització de les instal·lacions
Una vegada executades les obres i dins del termini màxim de quinze dies naturals per
formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les
instal·lacions davant dels organismes competents, la qual cosa implica la redacció dels
projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigirne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i
legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el
pressupost d’adjudicació.

3.6) Permisos i llicències
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.

Esparreguera, a la data de signatura electrònica
La Tècnic d’administració general.
Araceli Sedano Amores

Conforme amb el contingut del precedent
plec de clàusules administratives que integra
les dades i els criteris jurídics de l’expedient i
s’ajusta a la legalitat vigent.

El Secretari de la Corporació
Francesc Fernández Ferran
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