PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULEN LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
DE LES OBRES PEL L’ADEQUAT MANTENIMENT DEL PONT DE CALATRAVA
DEL MUNICIPI DE RIPOLL
e-02.08.01.1384 7/2020

QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES
1. Objecte del contracte: L’adequat manteniment del pont de Calatrava del municipi
de Ripoll.
2. Codi de l’expedient: e-02.08.01.1384 7/2020
3. Valor estimat del contracte: 41.322,31€ (abans IVA) / 50.000,00€ (IVA inclòs)
4. Pressupost de licitació: 41.322,31€ (abans IVA) / 50.000,00€ (IVA inclòs)
5. Durada del contracte i pròrrogues: El contracte entrarà en vigor el mes d’abril de
2021, atès que per les característiques dels treballs objecte del contracte les
condicions meteorològiques fan inviable la seva execució. Un cop s’iniciïn els treballs
aquests tindran una durada màxima de 60 dies naturals i aquest no es podrà
prorrogar.
6. Lloc d’execució: Ripoll
7. Lots: No
8. Condicions de capacitats: consultar clàusula 8 del present plec.
9. Solvència: s’eximeix als licitadors d’acreditar la solvència tècnica i econòmica.
El licitador haurà d’estar inscrit el Registre Oficial de Licitadores o a l’equivalent
autonòmic (RELI.)
10. Garanties: no es requereix la constitució de garantia provisional ni garantia
definitiva.
11. Presentació de propostes: es presentaran les ofertes en format electrònic
12. Criteris d’adjudicació: 100% automàtics
13. Modificació del contracte: No es preveuen modificacions del contracte.
14. Cessió del contracte: es permet la cessió del contracte, segons clàusula 38 del
present plec.
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15. Formalització del contracte: mitjançant la signatura digital del certificat
d’adjudicació. L'adjudicació del contracte es condicionarà a l'aprovació definitiva de
les diferents memòries valorades.
16. Consultes i informació: els licitadors podran fer arribar els seus dubtes i
preguntes a través del següent correu: contractacio@ajripoll.cat

Les preguntes relacionades amb l’expedient i les seves respectives respostes
seran publicades al perfil del contractant de l’entitat.
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DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
CLÀUSULA 1. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Ripoll
consisteix en l’execució de les obres per l’adequat manteniment del pont de Calatrava
del municipi de Ripoll.
L’objecte del present contracte consisteix en la neteja de la totalitat del pont i les
posteriors feines de manteniment, reparacions puntuals de l’estructura de formigó i
repintat de l’estructura metàl·lica.
Les obres es duran a terme amb estricta subjecció a la documentació tècnica
publicada, la qual té caràcter contractual.
CPV: 45442121-1

Treballs de pintura de l’estructura.

CLÀUSULA 2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
El pont de Calatrava va ser construït entre els anys 1989 i 1993 amb estructura d’acer
en mènsula sustentada amb un arc de pla inclinat sobre base de formigó i amb un
paviment de perfils de fusta. El pont és una passera per a vianants, que supera el
desnivell de 5 metres existent entre les dues ribes. Uneix dues parts del municipi,
situades més enllà de l’aiguabarreig, que històricament varen ser inconnexes fins a la
obertura del carrer Progrés amb la construcció del viaducte de Castelladral. A la riba
esquerra el barri de l’estació i a la riba dreta el barri de Barcelona.
Les obres són necessàries atès que des de la seva construcció no s’ha realitzat cap
actuació de caràcter global i que l’estat actualment és força degradat, és necessària
una intervenció de manteniment per garantir el bon estat de conservació els propers
anys.
L’Ajuntament de Ripoll no disposa de mitjans tècnics ni personals suficients per a
l’execució d’aquests treballs.
CLÀUSULA 3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST DE LICITACIÓ
I PREU DEL CONTRACTE
Valor estimat
El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i
publicitat ascendeix a 41.322,31€ (IVA exclòs), amb el següent detall:
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Concepte

Import (IVA exclòs)

Import (IVA inclòs)

Pressupost de licitació global 41.322,31€

50.000,00€

Import modificacions (20%)

0,00€

0,00€

Import possibles pròrrogues

0,00€

0,00€

TOTAL

41.322,31€

50.000,00€

Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la
LCSP. Aquest valor és la suma del pressupost base de licitació, així com les eventuals
modificacions i, en el seu cas, pròrrogues o altres opcions, en els termes establerts en
el present Plec.
Pressupost de licitació
El pressupost base de licitació per un any de contracte es fixa en la quantitat de
41.322,31€ (abans IVA) / 50.000,00€ (IVA exclòs).
L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que correspon aplicar d’acord amb la Llei 37/1992
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, és del 21%.
Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons
els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari,
així com els tributs de qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit.
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de
licitació o qualsevol de les partides en què es desglossa.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l’art. 100 i concordants de la LCSP.
Preu del contracte
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’impost sobre el valor afegit (IVA).
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència
de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució
del contracte.
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost de licitació. En el supòsit que
el licitador excedeixi d’aquest o aquests imports serà exclòs del procediment.
El preu del contracte no serà objecte de revisió.
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CLÀUSULA 4. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
La despesa es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries:
12600 1710 6390001
Es sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides del pressupost que s’aprovin per a altres
exercicis, a fi de poder atendre les obligacions que meritin aquesta contractació, de
conformitat amb el què estableix l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
CLÀUSULA 5. DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES
El contracte entrarà en vigor el mes d’abril de 2021, atès que per les característiques
dels treballs objecte del contracte les condicions meteorològiques fan inviable la seva
execució. Un cop s’iniciïn els treballs aquests tindran una durada màxima de 60 dies
naturals, o el termini ofertat per l’adjudicatari, en cas de ser menor.
Arribada la data de finalització del contracte, aquest no es podrà prorrogar.
Si vençut el contracte no s’hagués formalitzat el nou que garanteixi la continuïtat de la
prestació, com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles
produïdes en el procediment d’adjudicació i existeixin raons d’interès públic per a no
interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que s’iniciï la
prestació del nou contracte, per un període màxim de nou mesos i sense modificar les
restants condicions, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte hagi estat
publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització
del contracte originari.
CLÀUSULA 6. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La contractació de les obres de referència s’adjudicarà a través del procediment obert
simplificat abreujat regulat a l’article 159.6 de la LCSP.
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor relació
qualitat-preu en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren en el
present plec.
CLÀUSULA 7. PUBLICITAT DELS PLECS I DE LA LICITACIÓ
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de l’entitat, a
la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
A partir de la data de l’anunci, els Plecs i resta de documents relacionats amb la
present contractació podran ser examinats pels interessats també al servei de
Contractació de l’Ajuntament de Ripoll.
Tota la documentació publicada al perfil del contractant, relativa a la licitació de
referència, té caràcter contractual.
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CLÀUSULA 8. CONDICIONS DE CAPACITAT DELS LICITADORS
1. Podran contractar amb l’Ajuntament de Ripoll les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que
estableix l’article 65 de la LCSP, que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de
contractar que es recullen a l’article 71 de la referida Llei i que acreditin la solvència
que es requereixi en aquest plec i gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional
que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi
l’objecte del contracte. Els requisits de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions
de contractar s’han de complir en el moment de la presentació de l’oferta i s’han de
mantenir fins al moment de l’adjudicació i formalització del contracte.
Les persones físiques o jurídiques d’estats no pertanyents a la Unió Europea hauran
de complir, a més, amb els requisits de l’article 68 de la LCSP.
2. De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se
en la solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica
dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de
l’execució del contracte, disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans i que
l’entitat a la que es recorri no està incursa en una prohibició de contractar. Tanmateix,
respecte als títols d’estudis i professionals o a l’experiència professional, només es
podrà recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquests executessin la part de
l’objecte del contracte per al que es requereixin dites capacitats. Quan una empresa
recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà dels
recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit
de dites entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que hagués presentat la
millor oferta, previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a
l’apartat 2 de l’article 150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix a l’apartat 3
de l’article 140 de la LCSP.
En el supòsit en que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, el
licitador i les entitats amb les que col·labori per a la prestació del present contracte
seran solidàriament responsables de l’execució del mateix.
3. Es podrà contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin
temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació,
mitjançant l’aportació d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de
concurrència conjunta, indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la
participació de cadascun d’ells, i designant un representant o apoderat únic amb
poders bastants per a exercitar els drets i complir amb les obligacions que del
contracte se’n derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de
poders mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de constituir-se
formalment en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o agrupacions d’empresaris
hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvència o classificació exigida en aquest Plec
conforme a les prescripcions legal i reglamentàries vigents. Aquests empresaris
quedaran obligats solidàriament davant l’Ajuntament de Ripoll.
No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi
efectuat l’adjudicació al seu favor.
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4. No obstant el que s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la
present licitació els licitadors que, de forma directa o mitjançant empreses vinculades a
ells, haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o els
documents preparatoris del contracte, si aquesta participació pogués falsejar la
competència o provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament
de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. En tot cas, s’observaran
les regles previstes a l’article 70 de la LCSP.
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi
participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris
del contracte ho haurà d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva
participació, aportant la corresponent declaració responsable dins del sobre.
5. Els licitadors que comptin com a treballadors/res fixos amb cinquanta o més
treballador/es han de tenir ocupats un nombre de treballadors amb discapacitat no
inferior al (2%) dos per cent del total de la plantilla, o donar compliment a les mesures
alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o norma que el
substitueixi.
INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE LICITADORS
De conformitat amb allò establert a l’article 159.4, apartat a), de la LCSP només
podran participar en el present procediment de contractació aquells licitadors que
estiguin inscrits al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic (ROLECE) o al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI).
CLÀUSULA 9. CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL I TÈCNICA I
D’ALTRES REQUERIMENTS
S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional, de conformitat amb la clàusula 156.6 de la LCSP.
➢ ADSCRIPCIÓ DE MITJANS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Per poder portar a terme les feines de tècniques de treballs verticals, serà
necessari que l’empresa adjudicatària presenti la documentació justificativa de que
els seus operaris adscrits al contracte disposen formació especialitzada per poder
executar els treballs descrits tant en el present plec com en el Plec de
Prescripcions Tècniques. Com a mínim les empreses hauran d’acreditar que els
seus operaris disposen del a formació d’oficial bàsic de l’Asociación Nacional de
Empresas de Trabajos Verticales o equivalent..

CLÀUSULA 10. PROPOSTES DELS LICITADORS: NORMES GENERALS
Les proposicions es presentaran en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la
publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant, mitjançant l’eina Sobre
digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya
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Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web del sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés
exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital.
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. 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 o aquestes claus, 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.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de la data i l’hora establertes
per a l’obertura de les ofertes.
Les empreses licitadores hauran d’introduir la paraula clau dins del termini de
les 24 hores següents a la finalització del termini de presentació d’ofertes.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina del Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activat oferta.
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Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca_ES
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que
l’oferta ha estat retirada.
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.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
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. 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, l’òrgan de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, l’òrgan de contractació podrà acordar l’exclusió de
l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats, en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les
empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels
documents en cas que estiguin malmesos o no funcionés el sistema. En aquest sentit,
cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variarne l’empremta electrònica, que és la es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital.
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Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca_ES
D’altra banda, el format de document electrònic admissible és el PDF.
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.
Les persones interessades en el procediment de licitació 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 del contractant de
l’Ajuntament de Ripoll.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut d’aquest plec i del plec de
prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per
consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de
cap de les propostes que hagi subscrit.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, signada electrònicament.
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça
web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=sear
chCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=19874451
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Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler
d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data
i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa
tant a la licitació, com al contracte.
Certificats digitals.
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la
signatura de la declaració responsable i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats
a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la
resta dels Estats membres”.
CLÀUSULA 11. CONTINGUT DE LES PROPOSTES
D’acord amb el que disposa la lletra c) de l’article 159.6 de la LCSP, l’oferta constarà
d’un únic sobre.
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica.
L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així
designada, dins dels paràmetres de la legalitat i sempre que no afecti al dret
d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allò establert a la
legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública.
SOBRE ÚNIC: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
AVALUABLE MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES

I

DOCUMENTACIÓ

El sobre contindrà la següent documentació:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per a contractar amb l’Administració, segons model de l’annex I del present plec.
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L’òrgan de contractació acceptarà com a prova preliminar del compliment de les
condicions establertes legalment per a contractar amb el sector públic, així com dels
requisits de capacitat la presentació de la declaració degudament signada.
Per tant, les empreses licitadores han de presentar que no es troben incurses en cap
prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar la
seva fiabilitat en les casos que legalment procedeixi; 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. La declaració
responsable s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu
representant legal.
Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:
a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar la seva declaració responsable.
b. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o
apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions
derivades del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i
circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun
d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, en cas de
resultar adjudicataris.
c. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent.
Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva
constitució en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.
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
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del
present Plec.
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la
documentació aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de
capacitat serà motiu d’exclusió del present procediment de contractació.
b) Oferta econòmica
L’oferta econòmica s’haurà de formular d’acord amb el model que s’acompanya al
present plec com a Annex II.
Els licitadors presentaran una oferta a la baixa sobre el preu màxim previst en el plec
per a la totalitat de l’obra.
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Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior als preus màxims
previstos en el present plec o presentin omissions, errors, contradiccions o esmenes
que dificultin o impedeixin conèixer amb exactitud quina és l’oferta del licitador.
c) Reducció del termini d’execució de les obres
L’oferta s’haurà de formular d’acord amb el model que s’acompanya al present
plec com a Annex II.
El licitador indicarà el nombre de dies naturals que oferta per a l’execució de les obres,
que en cap cas podrà superar els 60 dies naturals.
S’exclourà el licitador que presenti un termini superior als 60 dies naturals indicats com
a màxim en el present plec.
d) Incrementar el termini de garantia
Els licitadors podran ampliar el termini de garantia previst en el plec (10 anys).
Indicaran els mesos extres, que es sumaran als 10 anys inicials previstos.
Quedaran excloses les ofertes que presentin omissions, errors, contradiccions o
esmenes que dificultin o impedeixin conèixer amb exactitud quina és l’oferta del
licitador.
e) Disposar de formació qualificada dels operaris en els treballs verticals
El licitador indicarà quin és el treballador que estarà durant tota l’execució de l’obra i si
disposa d’alguna de les formacions que s’indiquen a continuació:

➢ Cursos d’oficial de segona per a treballs verticals segons la “Asociación
Nacional de Empresas de Trabajos Verticales” o equivalent.
➢ Cursos d’oficial de tercera per a treballs verticals segons la “Asociación
Nacional de Empresas de Trabajos Verticales” o equivalent.
El licitador haurà de presentar la documentació justificativa pertinent.
Quedaran excloses les ofertes que presentin omissions, errors, contradiccions o
esmenes que dificultin o impedeixin conèixer amb exactitud quina és l’oferta del
licitador.
CLÀUSULA 12. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades
d’acord amb els criteris que es troben recollits en el present plec.
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La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb
l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas
aquesta responsabilitat es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat
valorada o acceptada per l’Ajuntament de Ripoll.
2. L’adjudicació es farà a la proposició que presenti una millor relació qualitat-preu,
que serà aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions
admeses a la licitació que igualin o superin els mínims de puntuació establerts en el
present Plec. Quan cap de les ofertes assoleixin la puntuació mínima exigida per ésser
adjudicatari en base als criteris d’adjudicació, es rebutjaran totes les ofertes i declararà
desert el present procediment de licitació.
A continuació es detallen els criteris d’adjudicació:
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES
Fins a 100 punts
1. Oferta econòmica
Fins a 50 punts
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta de preu més baix (IVA exclòs) i la resta
es puntuarà d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació licitador = 50 x (preu de l’oferta més econòmica/ Preu de la oferta que es
valora).
No seran admeses les proposicions econòmiques que continguin omissions, errors,
contradiccions o esmenes que dificultin o impedeixin conèixer amb exactitud quina és
l’oferta del licitador. Així mateix, seran excloses les ofertes que superin els preus
màxims previstos en el present plec. La resolució de la Mesa rebutjant la proposició
haurà de ser motivada.
2. Termini d’execució de les obres
Fins a 15 punts
Es valorarà amb la màxima puntuació el termini més baix (IVA exclòs) i la resta es
puntuarà d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació licitador = 15 x (termini més baix ofertat / termini a valorar).
3.Incrementar el termini de garantia
Fins a 20 punts
Es valorarà amb la màxima puntuació el termini més alt (IVA exclòs) i la resta es
puntuarà d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació licitador = 20 x (termini de la oferta que es valora/ termini més alt ofertat)
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4. Disposar de formació qualificada dels operaris en els treballs verticals
Fins a 15 punts
El licitador indicarà si el treballador que declaren que es trobarà permanentment a
l’obra durant els treballs disposa d’alguna de les formacions següents:
➢ Cursos d’oficial de segona per a treballs verticals segons la “Asociación
Nacional de Empresas de Trabajos Verticales” o equivalent. 7 punts
➢ Cursos d’oficial de tercera per a treballs verticals segons la “Asociación
Nacional de Empresas de Trabajos Verticales” o equivalent. 8 punts
El licitador haurà de presentar la documentació justificativa pertinent, sinó s’entendrà
que el treballador no disposa de la formació.
Es valorarà no disposar de formació qualificada en els treballs verticals en 0 punts.

CLÀUSULA 13. OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, la
Mesa tindrà en compte l’oferta considerada en el seu conjunt, i en cap cas,
exclusivament al preu, d’acord amb els següents paràmetres:
A. Que l’oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits:
a. Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més d’un 25%
b. Quan concorrent dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20% a
l’altra oferta.
c. Quan concorrin 3 licitadors, les que siguin inferiors en més d’un 10% a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
pel còmput de l’esmentada mitjana l’oferta de quantia més elevada
quan sigui superior en més de 10% a l’esmentada mitjana. En qualsevol
cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25%.
d. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,
si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada
mitjana en més d’un 10%, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana
només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas,
si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es
calcularà sobre les 3 ofertes de menor quantia.
B. I que en la resta dels criteris de valoració automàtica i criteris de valoració per
judici de valor, s’hagi obtingut una puntuació de 35 punts o superior.
En aquest cas, la Mesa requerirà al licitador/s a fi que durant el termini màxim de 10
dies presentin les justificacions i documents que siguin pertinents. Un cop rebuda la
documentació la Mesa procedirà a verificar la composició de l’oferta per tal de
comprovar-ne la seva viabilitat.
CLÀUSULA 14. CRITERIS DE DESAMPAT
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En el supòsit d’igualació de puntuacions entre dos o més ofertes, de conformitat amb
l’art. 147 de la LCSP, l’empat es resoldrà mitjançant l’aplicació, per ordre, dels
següents criteris quin compliment ha de ser referit al moment de finalització del termini
de presentació d’ofertes:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses, donant prioritat, en cas
d’igualtat, al major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla o
al major nombre de persones treballadores en inclusió, en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Major percentatge de dones empleades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) Proposicions d’empreses d’inserció regulades a la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim d’empreses d’inserció.
CLÀUSULA 15. MESA DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’OBERTURA I
EXAMEN DE LES PROPOSTES
A. La Mesa estarà formada per:
➢ Joaquim Colomer Cullell, Regidor i Cap de l’Àrea de Serveis al Territori,
Sostenibilitat i Empresa de l’Ajuntament de Ripoll, que actuarà com a president de
la mesa, en la seva absència, la Sr. Ferriol Hereu i Fina, (Arquitecte Municipal).
➢ Gerard Soldevila i Freixa, Vocal (Secretari de la Corporació), en absència d’aquest,
el funcionari/a que el substitueixi en qualitat de Secretari Accidental.
➢ Helena López i Sola, Vocal (Interventora de la Corporació), en absència d’aquesta,
el funcionari/a que la substitueixi en qualitat d’Interventora Accidental.
➢ Judit Martin Garcia, que actuarà com a Secretària de la Mesa (TAG de secretaria),
en absència d’aquesta, la Sra. Maria Abascal Garcia, (TAG de Secretaria).
Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a
l’obertura del “Sobre Únic”, als efectes de verificar que contingui la documentació
establerta a la clàusula 11 del present Plec i procedir a qualificar la validesa de la
mateixa.
Es podrà requerir als licitadors, si existeixen dubtes raonables sobre la vigència o
fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament
del contracte, que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius de la
seva aptitud i capacitat. El termini per aportar la documentació requerida serà de cinc
dies naturals a comptar des de la recepció del requeriment.
Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o
omissions esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar
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l’oportuna esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies
hàbils a comptar des de la data de l’enviament de la referida comunicació.
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits
exigits, i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels
mateixos. El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat
exigits per contractar serà el de finalització del termini de presentació de les
proposicions.
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.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació d’aquells licitadors
quines propostes presentin defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes
en el termini atorgat.
A més, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els
certificats i documents presentats o requerir-lo per a la presentació d’altres
complementaris.
Es valoraran les ofertes de conformitat amb els criteris d’adjudicació ponderables en
funció de fórmules automàtiques previstos en el present Plec. Practicada la valoració
de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els requeriments del Plec, la
Mesa de Contractació, en un únic acte, les classificarà per ordre decreixent de
puntuació, atenent als criteris de valoració.
En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la major puntuació es presumeixi que
és anormalment baixa per donar-se els supòsits previstos a l’article 149 de la LCSP,
l’òrgan de contractació seguirà el procediment previst a l’esmentat article, atorgant al
classificat en primer lloc un termini màxim de 3 dies hàbils perquè justifiqui la seva
oferta.
En el mateix acte es sol·licitarà a l’empresa licitadora classificada en primer lloc que
aporti, en un termini màxim de set (7) dies hàbils, la següent documentació, als efectes
de comprovar que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició
ostenta l’apoderament suficient per formular l’oferta i no està incurs en cap prohibició
per contractar:
a)
Escriptura de constitució i, en el seu cas, de modificació de la societat inscrita
en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme la legislació mercantil. Quan no
ho sigui, l’acreditació s’efectuarà mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acta fundacional inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
També caldrà aportar el NIF de l’empresa.
Els licitadors individuals hauran de presentar còpia del DNI o document que el
substitueixi legitimada notarialment o autenticada per funcionari municipal.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP,
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mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
b)
Còpia autenticada del DNI i escriptura pública de poder inscrita en el Registre
mercantil o registre oficial corresponent, en el supòsit que es comparegui o se signin
proposicions en nom d’un altre. No s’admetran testimoniatges de copies d’escriptures
d’apoderament.
c)
Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament de Ripoll
disposi d’aquests.
d)
Declaració sobre la celebració de subcontractes assenyalant la part de la
prestació que es pretengui subcontractar i la identitat del subcontractista, justificant
l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què
disposa i a la seva experiència. Aportarà declaració responsable del subcontractista de
que no es troba incurs en prohibició per a contractar d’acord amb l’art. 71 de la LCSP.
e)
La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en
la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
f)
Per les empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia de l’adjudicatari al
propi fur, en el seu cas.
Les empreses han d’estar inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, se’ls hi sol·licitarà la documentació
detallada anteriorment en els casos en què la documentació no estigui actualitzada en
el Registre de Licitadors.
Les empreses que hagin concorregut en UTE, escriptura de constitució de la unió
temporal d’empreses atorgada davant notari en la qual consti el nomenament de
representant o apoderat únic de la unió temporal amb poders suficients per a exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte, fins a la seva extinció.
L’aportació de la 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 assenyalada 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.
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 150 de la LCSP.
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La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisió.
CLÀUSULA 16. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte mitjançant resolució motivada que
notificarà a tots els candidats o licitadors i la publicarà al Perfil de Contractant de
l’entitat.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades.
L’òrgan de contractació de l’entitat resoldrà motivadament sobre l’adjudicació,
adjudicant el contracte a la proposta que presenti una millor relació qualitat-preu o,
alternativament, declararà desert el procediment si no hi ha cap proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del present Plec.
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris
d’adjudicació del present Plec, haurà d’especificar els motius pels que rebutja una
candidatura o oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada,
incorporant la indicació de les puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les
empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicació. Serà motivació suficient si
a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix el contingut
de l’informe tècnic de valoració.
Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada pels serveis
tècnics caldrà que justifiqui els motius en la resolució.
L’adjudicació es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia al
Perfil de Contractant de l’entitat.
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins els cinc dies hàbils
següents a la recepció dels documents detallats a la clàusula anterior o quan la
competència correspongui a un òrgan col·legiat, en la primera sessió que celebri.
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec per l’adjudicació del contracte
sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva
proposta, sense dret a cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació
podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior,
prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la
licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga. En el cas que els licitadors no
indiquin res, s’entendrà que mantenen la seva oferta.
CLÀUSULA 17. VARIANTS
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
CLÀUSULA 18. GARANTIA PROVISIONAL
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No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 106 LCSP.
CLÀUSULA 19. GARANTIA DEFINITIVA
De conformitat amb allò previst a l’apartat f) de l’article 159.6 de la LCSP, en el present
contracte no es requereix la constitució de garantia a favor de l’entitat contractant.
CLÀUSULA 20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant la signatura
d’acceptació, per part de l’adjudicatària, del certificat d’adjudicació. Aquesta signatura
haurà de tenir lloc en el termini màxim de tres dies naturals, a comptar des de la data
en que s’hagi notificat l’adjudicació del contracte.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
CLÀUSULA 21. DESPESES CONSEQÜÈNCIA D’ASSAIGS
MATERIALS I UNITATS D’OBRA

I ANÀLISI

DE

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a
l’adaptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de
qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat contractat a tal
efecte pel contractista. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins
el límit de l’ú per cent (1%) del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte
de la certificació mensual d’obres o de la certificació final.
CLÀUSULA 22. SEGURETAT I SALUT
En el termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació de l’adjudicació
l’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el
treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La
persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de seguretat i salut
informarà en el termini de set (7) dies naturals sobre la procedència de la seva
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual
cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no
podrà ser, en cap cas, superior a set (7) dies naturals.
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.
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Igualment s’obliga el 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 l’Ajuntament de Ripoll. El contractista
haurà de presentar 5 exemplars en el moment de la signatura del contracte.
CLÀUSULA 23. ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG I INICI D’OBRES
Dins del termini dels 15 dies naturals següents a 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 en l’acta de
comprovació del replanteig; i el contractista i l’Ajuntament de Ripoll signaran una acta
d’inici de les obres en un termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de
l’endemà d’aquesta notificació.
CLÀUSULA 24. PERMISOS I LLICÈNCIES
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per
si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol
altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament
del subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que para això siguin
necessaris.
CLÀUSULA 25. GESTIÓ DE RESIDUS
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les
determinacions que es fixin a la llicència municipal o en qualsevol altre autorització
municipal sobre gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i,
específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos
de gestió.
CLÀUSULA 26. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES
En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establirà a càrrec del contractista tota la
senyalització necessària en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres.
S’utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals establerts pels òrgans
autonòmics, estatals o pels organismes internacionals que siguin competents.
CLÀUSULA 27. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del
contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació
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contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles,
l’Ajuntament de Ripoll n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el
termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els treballs objecte del
contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
CLÀUSULA 28. 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 de Ripoll, als principis ètics i a les regles de conducta
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i
d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
✓ Facilitar a l’Ajuntament de Ripoll 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 de Ripoll 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.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 217 LCSP.
- Contractes de serveis amb subrogació obligatòria en contractes de treball:
El contractista s’obliga a proporcionar la informació requerida de les condicions
laborals dels treballadors afectats per la subrogació i, sens perjudici de l’establert a
l’article 44 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial
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Decret 2/2015, de 23 d’octubre, també s’obliga a respondre dels salaris impagats
d’aquests treballadors i de les respectives cotitzacions a la Seguretat Social meritades,
sense que en cap cas aquestes obligacions corresponguin al nou empresari.
CLÀUSULA 29. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen.
Els licitadors i en tot cas l’adjudicatari, assumeixen les següents obligacions:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i / o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l'execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competència, com ara els comportaments col·lusoris o
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de
mercats, rotació d'ofertes , etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest dugui a terme
per al seguiment i / o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant
la informació que li sigui sol·licitada per aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l'Administració o administracions de referència, sense perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els corresponguin de forma directa per previsió
legal.
g) L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions legals, reglamentàries i
convencionals vigents i que siguin aplicables en matèria laboral, de seguretat social,
de seguretat i salut en el treball i de protecció del medi ambient, així com aquelles que
es estableixin en aquests plecs.
h) L'empresa contractista ha de complir les disposicions vigents en matèria de
seguretat i prevenció de riscos laborals en el treball, així com les derivades del conveni
col·lectiu aplicable.
i) L'empresa contractista haurà d'adoptar les mesures de seguretat i higiene en el
treball que siguin obligatòries o necessàries per prevenir de manera rigorosa els riscos
que poden afectar la integritat i salut del personal afecte a l'objecte del contracte.
j) Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució
comercial L’empresa contractista ha d’acreditar que els béns objecte del contracte
s’han fabricat respectant les normes sociolaborals vigents a l’Estat espanyol, la UE i
aprovades per l’OIT, especialment la convenció sobre Drets de l’Infant de 1990 o la
convenció Internacional sobre la protecció de drets dels Treballadors Migratoris i dels
seus familiars
L’ajuntament de Ripoll podrà exigir l’acreditació documental del compliment d’aquestes
condicions. En cas d’incompliment el contractista haurà de presentar la corresponent
justificació per escrit i, si fos insuficient a judici de l’òrgan de contractació, procedirà la
imposició de les sancions previstes en el present plec.
CLÀUSULA 30. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
1. Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà aprovar
modificacions per raons d’interès públic en els supòsits següents:
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La modificació del contracte només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits
i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el
procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en
l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.
En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat
prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà
d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP i la clàusula 20 d’aquest plec.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
No tindran la consideració de modificacions:
- L’excés d’amidament/mesuraments, entenent per tal, la variació que durant la
correcta execució de l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment
executades sobre les previstes en els amidaments/mesuraments del projecte, sempre
que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments/amidaments serà recollit en la
certificació final de l’obra.
- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no suposin
increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi del 3% del pressupost primitiu del mateix.
CLÀUSULA 31. RÈGIM DE PAGAMENT
El contractista presentarà una única certificació a la finalització de les obres per la
totalitat de l’import adjudicat a la finalització de les obres, una vegada validats per
l’Ajuntament de Ripoll.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Ripoll, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat
Social.
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Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de Ripoll,
depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en matèria
de comptabilitat.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu
electrònica de l’ Ajuntament de Ripoll.
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els següents codis DIR3:
▪ Oficina comptable.......L01171479
▪ Òrgan gestor:................ L01171479
▪ Unitat tramitadora:....... L01171479
CLÀUSULA 32. REVISIÓ DE PREUS
No es preveu revisió de preus atès que no es preveu cap inversió que requereixi un
període de recuperació igual o superior a 5 anys.
CLÀUSULA 33. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del
contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en
relació a les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.
Es preveuen les següents penalitzacions específiques:
1) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la

proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del contracte, IVA exclòs.
2) L’incompliment de les condicions establertes a l’article 215 LCSP per a procedir a

la subcontractació podrà comportar la imposició d’una penalitat de fins a un
màxim del 50 % de l’import del subcontracte o donar lloc a la resolució del
contracte, d’acord amb l’article 215.3 LCSP.
Per altra banda, es contemplen els següents incompliments, classificades com a
infraccions molt greus, greus i lleus.
C. Infraccions molt greus:
a) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laborals

establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis
col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i
laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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b) Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del

responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès
públic.
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.).
c)

d) L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte,

dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant
en la prestació.
e) L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials

inferiors a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors
que estiguin participant en la prestació.
f)

Per compliment defectuós de la prestació.

g) Reincidència en la comissió de tres faltes greus.

D. Infraccions greus:
3. Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en
relació a la prestació.
4. No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la
celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària
relativa a l’objecte d’aquest contracte.
5. No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
6. No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
7. No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
8. Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o
subcontractista.
9. L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la
prestació.
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10. L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin
participant en la prestació.
11. Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.
12. No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o
irregularitats en la prestació del servei.
13. Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.
14. Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la
prestació.
E. Infraccions lleus:
-

No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències
o irregularitats en la prestació del servei.

-

Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.

-

Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant
en la prestació.

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària
comportarà, previ procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la
imposició de les següents penalitats contractuals:
e) Per infraccions molt greus:

Multa de 501 a 800 euros.
f)

Per infraccions greus:

a) Multa de 201 a 500 euros.
g) Per infraccions lleus:
b) Multa de fins a 200 euros.

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració
els següents criteris de graduació:
1) La gravetat de la infracció comesa
2) La importància econòmica
3) L’existència d’intencionalitat
4) La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats
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5) La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de

la mateixa naturalesa
6) El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte
7) El benefici obtingut pel contractista

CLÀUSULA 34. CAUSES DE RESOLUCIÓ
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 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 LCSP o als
presents Plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de
Ripoll, puguin derivar-se perjudicis per a l’ interès públic.

Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es determinen als
articles 213 i 313 de la LCSP.
Quan el contracte es resol per causes imputables a l’adjudicatari, aquest haurà
d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats. Aquesta
indemnització es farà efectiva, en primer lloc , sobre la garantia que, en el seu cas,
s’hagi constituït, la qual s’incautarà, sens perjudici de la subsistència de la
responsabilitat del contractista en la part que excedeixi de l’import de la garantia
incautada.
CLÀUSULA 35. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els
articles 210 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. A la recepció
s’haurà de lliurar tota la documentació que pertoqui.
CLÀUSULA 36. COMPROVACIONS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ DE LA
QUALITAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
Una vegada acabada l'obra el contractista realitzarà una neteja total d'aquesta, de
manera que pugui ocupar-se i posar-se en funcionament sense cap neteja
suplementària
A la recepció de les obres a la seva terminació concorrerà un facultatiu designat per
l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les
obres i el contractista, assistit, si ho desitja, del seu facultatiu. Del resultat de la
recepció s'aixecarà un Acta que subscriuran tots els assistents.
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació
haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al
contractista a compte de la liquidació del contracte.
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Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el
funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les
donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de
garantia.
Si les obres no es trobessin en bon estat, es farà constar a l’acta i el director de les
mateixes senyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un
termini per arreglar-ho. En cas que transcorregut el termini no no s'haguessin dut a
terme les accions previstes, es podrà atorgar un nou termini improrrogable o declarar
resolt el contracte.
Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena
d'aquests. Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de
garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà
un informe sobri l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà
exonerat de tota responsabilitat, exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la
LCSP per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà
d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas de què l'informe no fos favorable
i els defectes observats s'haguessin de deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús
del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les
oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït,
concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la
conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del
termini de garantia.
L’ajuntament de Ripoll es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de
l’objecte del contracte.
CLÀUSULA 37. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE
Es fixa un termini de garantia de 10 ANYS a comptar des de la data de l’acta de
recepció de les obres.
Tanmateix, d’acord amb el que disposa l’article 111.5 LCSP, quan les empreses
licitadores reuneixin els requisits de petita o mitjana empresa i no estiguin controlades
per una altra empresa que no compleixi amb tals requisits, el termini de garantia es
reduirà a 6 mesos.
Responsabilitat per vicis ocults: Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus
incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a la finalització del termini de
garantia per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part
del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es produeixin o es
manifestin durant el termini de 15 ANYS a comptar des de la recepció.
Així mateix, el contractista respondrà durant l’esmentat termini dels danys materials
causes en l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les
bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que
comprometin directament la resistència mecànica i la estabilitat de la construcció,
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comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de l’esmena
d’aquestes.
Les accions per exigir aquesta responsabilitat anterior per danys materials dimanants
dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de que es
produeixin o es manifestin dits danys, sense perjudici de les accions que puguin
subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual.
Transcorregut el termini de quinze anys establert en el primer paràgraf sens que
s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida qualsevol
responsabilitat del contractista.
CLÀUSULA 38. 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.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
CLÀUSULA 39. SUBCONTRACTACIÓ
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial de la prestació
objecte del contracte, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215
LCSP.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a
l’Ajuntament de Ripoll, 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.
CLÀUSULA 40. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en la declaració responsable.
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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, l’adjudicatari i els seus col·laboradors estaran
obligats a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tingui
accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui
l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
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.
CLÀUSULA 41. 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, les
clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més es regeix per la
normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en:
- 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,
- la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa
legal aplicable.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
CLÀUSULA 42. NOTIFICACIONS I ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS
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 e-NOTUM del Consorci
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
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 en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu
electrònica
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https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/
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.
CLÀUSULA 43. 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, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
CLÀUSULA 44. ASSEGURANCES
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim del 20% de l’import d’adjudicació.
CLÀUSULA 45. LLOC DE PRESTACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
El lloc fixat per a l’execució de les obres objecte del contracte és Ripoll, pont de
Calatrava.
CLÀUSULA 46. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP,
al Sr. Ferriol Hereu Fina, Arquitecte municipal l’Ajuntament de Ripoll.
El responsable del contracte podrà donar instruccions al contractista i resoldre les
incidències ordinàries sense perjudici de les competències que corresponen a l’òrgan
de contractació. En particular li corresponen les funcions i tasques següents:
a) Formalitzar l’acta d’inici i /o recepció del servei contractat
b) Seguiment, supervisió i control de l’execució del contracte,
c) Conformar, si procedeix, les factures o documents de cobrament
presentats pel contractista.
d) Emetre informes anuals d’avaluació dels serveis
e) Informar les peticions de revisió de preus
f) Elaborar els informes de finalització o pròrroga contractual.
g) Comprovar el compliment de les obligacions del contractista en matèria
de seguretat social.
h) Qualsevol altre relacionada amb l’execució del contracte.
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
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tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin
administradors.
CLÀUSULA 47. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal:
L’adjudicatari s’abstindrà d’efectuar cap tractament, ja es tracti de reproducció, ús,
conservació, etc., amb les dades subministrades per l’ajuntament o rebudes de tercers
que intervinguin en els treballs, per a finalitats diferents de l’estricte compliment
d’aquest contracte, Aquestes dades tenen el caràcter de confidencials d’acord amb la
llei orgànica de protecció de dades i, en cap cas, es podran facilitar a tercers.
Un cop finalitzats els treballs, l’adjudicatari s’obliga a lliurar a l’Ajuntament de Ripoll
tots els arxius, documents i, en general, qualsevol tipus de dades de què disposi en
virtut d’aquest contracte.
CLÀUSULA 48. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució,
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els
termes i amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
CLÀUSULA 49. JURISDICCIÓ
La competència per a resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació,
adjudicació, efectes, compliment i extinció d’aquest contracte correspon als jutjats i
tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu amb competència al municipi
de Ripoll, amb renúncia del contractista, en cas de ser diferent al seu propi fur.
DADES ESPECÍFIQUES
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CLÀUSULA 50. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE
El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de
les unitats executades i l’import unitari de cadascuna d’elles, i s’haurà d’incloure com a
partida independent, l’impost sobre el valor afegit (IVA).
El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent:
LOT 1
Costos laborals 24.793,39€
Costos directes: 8.677,69€
Costos indirectes: 7.851,24€
CLÀUSULA 51. SEGURETAT I SALUT
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’un Pla d’avaluació de riscos així com a complir
exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció
facultativa i de l’Ajuntament de Ripoll.
CLÀUSULA 52. COMPROVACIONS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ DE LA
QUALITAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
L’ajuntament de Ripoll es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de
l’objecte del contracte.
CLÀUSULA 53. FACULTAT DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLL SOBRE
MANTENIMENT D’ESTÀNDARDS DE QUALITAT EN L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del
contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació
contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles,
l’Ajuntament de Ripoll n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el
termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els treballs objecte del
contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
CLÀUSULA 54. GESTIÓ DELS RESIDUS
El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es
fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de
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les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau,
els costos de gestió.
CLÀUSULA 55. RÈGIM DE RECURSOS
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles de recurs potestatiu de
reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació
bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra l’acta d’exclusió dels licitadors que adopti la Mesa de contractació procedirà la
interposició del recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i i la legislació bàsica del
procediment administratiu comú.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb
el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE
NORMATIVA NACIONAL
<indicar objecte del contracte i núm. d’expedient>

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm.
............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar
objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

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

-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual.

-

Que el licitador resta inscrit al RELI o al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Classificades

-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
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-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.

-

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
SÍ

-

-

-

NO

NO obligat per normativa

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

-

NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
SÍ

-

NO

NO

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:


Està subjecte a l’IVA.



Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:


Està subjecte a l’IAE.



Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
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comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’ajuntament de Ripoll per tal de fer la
modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que la Ajuntament pugui facilitar-les al
servei e-Notum a aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

- Que adscriu al contracte el següent personal:
-

Que autoritza a l’Ajuntament de Ripoll a l’obtenció de les dades de l’Agència
Tributaria i de la seguretat social que siguin necessàries per acreditar estar al
corrent de pagament de les obligacions tributaries.

Advertència
* Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i es pot modificar si es comunica a
l’Ajuntament de Ripoll (àrea intervenció). Comunicar-ho a l'Ajuntament de Ripoll és
responsabilitat del creditor.
(Data i signatura).”
(Data i signatura).”
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ANNEX II
MODEL OFERTA
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm.
............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte), es compromet a
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, per les
quantitats indicades en el següent desglòs (abans IVA):
1. Oferta econòmica
Import abans IVA

Import IVA

Import IVA inclòs

Import total per a
l’execució de les
obres
L’escrit de proposició econòmica haurà d’expressar el preu ofert en valors absoluts i
màxim dos decimals, amb total claredat. No seran admeses les proposicions
econòmiques que continguin omissions, errors, contradiccions o esmenes que dificultin
o impedeixin conèixer amb exactitud quina és l’oferta del licitador. Així mateix, seran
excloses les ofertes que superin els preus màxims previstos en el present plec. La
resolució de la Mesa rebutjant la proposició haurà de ser motivada.
2. Termini d’execució de les obres
El licitador oferta realitzar les obres el termini de ______ dies naturals.
S’exclourà al licitador que superi els 60 dies naturals establerts com a termini màxim.
(Data i signatura)."
Les proposicions presentades per una UTE han de ser signades pels representants de
totes les empreses integrants.
3. Incrementar el termini de garantia
El licitador oferta ______ mesos més de garantia addicionals, que es sumaran als 10
anys previstos al Plec.
Restarà exclòs el licitador que presenti un termini inferior al previst com a mínim en el
present plec.
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4. Disposar de formació qualificada dels operaris en els treballs verticals
El licitador indicarà si l’operari adscrits al contracte disposa d’alguna de les formacions
que s’indiquen a continuació:
Cursos d’oficial de segona per a treballs verticals segons la “Asociación Nacional
Empresas de Trabajos Verticales” o equivalent.
Cursos d’oficial de tercera per a treballs verticals segons la “Asociación Nacional
de Empresas de Trabajos Verticales” o equivalent.
de

El licitador declara que el Sr./a ______________________, qui acredita disposar del
curs_____________________ i __________________, estarà a l’obra permanentment
durant l’execució dels treballs. I annexa la documentació acreditativa.
(Data i signatura).”
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