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Antoni Alsina Simal, Secretari - Interventor de l’Ajuntament de Canyelles,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 01/10/2019 va
adoptar, entre altres, el següent acord:
ANTECEDENTS
D’acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals, una de les
mesures de prevenció d’obligatòria implantació a les urbanitzacions, sense continuïtat amb
la trama urbana, és la construcció, primer i manteniment, desprès, d’una franja de protecció
de 25 m d’amplada, amb baixa carga de combustible vegetal.
La DIBA, mitjançant la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
(OTPMIF) ha redactat el projecte tècnic que defineix tècnicament els treballs que cal
desenvolupar, les seves característiques i a més a més, en valora el seu cost econòmic.
Així mateix i mitjançant el Catàleg de Serveis anual, la DIBA aporta el 95% del finançament
necessari per a fer possible la franja de protecció i la imprescindible direcció facultativa dels
treballs a desenvolupar, anant el 5% restant de la despesa a càrrec de l’Ajuntament.
L’objecte del contracte és la contractació dels treballs de construcció de la franja de
protecció de la urbanització Vora Sitges, d’aquest terme municipal, d’acord amb allò que
assenyala el projecte tècnic aportat per l’OTPMIF de la DIBA, la legislació vigent en matèria
de prevenció d’incendis i amb les indicacions de la direcció facultativa contractada a l’efecte
per l’Ajuntament.
Vist l’informe de necessitat del tècnic de serveis municipals de data 3 d’octubre de 2019,
informa favorablement la necessitat de contractació dels serveis per treballs forestals
d’obertura de la franja de protecció de la Urbanització de Vora Sitges 1a Fase per a dur a
terme l’aprovació de l’expedient de contractació.
Atès que el pressupost base de licitació és de 21.046,92€ i el valor estimat del contracte, de
conformitat amb allò que preveu l’article 101 de la LCSP, és de 17.394,15€, en
conseqüència, segons l’article 159.6 de la LCSP, s’escau, que el procediment d’adjudicació
del contracte sigui el procediment obert abreujat simplificat.
Vist l’informe jurídic favorable de la tècnica de contractació de data 4 d’octubre de 2019 de la
contractació dels “serveis per treballs forestals d’obertura de la franja de protecció de la
Urbanització de Vora Sitges 1a Fase”
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre la despesa que comporta
la contractació, segons els informes de la Intervenció Municipal emesos al respecte.
Vistos els articles 116 i 117 de la Llei de contractes del sector públic, que regulen l’inici i
l’aprovació de l’expedient de contractació, així com el contingut d’aquest, que incorporarà en
tot cas, els plecs de les clàusules que regularan el contracte, el plec de prescripcions
tècniques, el document justificatiu de l’existència de crèdit, la justificació de l’elecció del
procediment de licitació, els criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte
i el valor estimat del contracte.
Vist el que disposa l’apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei de Contractes del
Sector Públic l’òrgan competent per contractar és l’Alcaldia i que segons l’art. 61.2 de la
LCSP els òrgans de contractació podran delegar les seves competències i, en conseqüència
l’òrgan de contractació per l’aprovació de l’inici del present expedient de contractació serà la
Junta de Govern Local.

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS

certificat
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Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del contracte de serveis, no subjecte a
regulació harmonitzada, amb un pressupost base de licitació de 21.046,92€ i un valor
estimat del contracte de 17.394,15€.
Segon.-Aprovar el plec de clàusules administratives que es troben annexades al present
acord com Annex I que han de regir el procediment d’adjudicació del contracte serveis per
treballs forestals d’obertura de la franja de protecció de la Urbanització de Vora Sitges 1a
Fase.
Tercer.-Convocar el procediment d’adjudicació i establir un període de deu dies hàbils per a
la presentació de les proposicions, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci
de licitació al perfil del contractant
Quart.- Aprovar el càrrec de 21.046,92€ a la partida pressupostària 600-1700-60020

Perquè consti, ho signo, amb el vistiplau de l’Alcaldessa - Presidenta
Canyelles, 4 de octubre de 2019
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El Secretari

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DE LA
CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D’OBERTURA DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ DEL NUCLI DE
VORA SITGES, PRIMERA FASE, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT:
Descripció del contracte: Treballs d’obertura de la franja de protecció de Vora Sitges 1a
fase.
Pressupost base de licitació 21046,92 €, IVA inclòs
Tipificació contracte de SERVEIS
Codi CPV

77200000-2

Serveis forestals

Àrea/servei promotor: Serveis municipals
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Clàusula 1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és la contractació dels treballs de construcció de la franja de
protecció de la urbanització Vora Sitges, d’aquest terme municipal, d’acord amb allò que
assenyala el projecte tècnic aportat per l’OTPMIF de la DIBA, la legislació vigent en matèria
de prevenció d’incendis i amb les indicacions de la direcció facultativa contractada a l’efecte
per l’Ajuntament.
No procedeix la divisió en LOTS del contracte.

Clàusula 2. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord amb el previst a
la llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 ( d’ara endavant LCSP) i es sotmet en tot el que
no s’indiqui expressament en aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) a
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i normativa de
desenvolupament.

Clàusula 3. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte

1. El pressupost base de licitació és de 21046,92 €. Aquest pressupost és el sumatori del
pressupost net de 17394,15 € més l’import de l'IVA de 3652,77€ al tipus del 21 %.
2. L’Ajuntament aportarà les dades generals del projecte tècnic redactat per la DIBA per tal
que els licitants puguin conèixer les dades generals dels treballs a desenvolupar.
3. El pressupost a tenir en compte pels licitants serà el base de la licitació que s’haurà de
mantenir intacte sense que es pugui ofertar cap baixa. Més endavant s’explicarà els
mecanismes i sistemàtica d’ofertar.
4. Així mateix, en cap cas, el pressupost total ofertat podrà superar el pressupost net de
sortida proposat per l’Ajuntament, IVA a banda. Si és donés el cas, l’oferta es desestimaria
en la seva totalitat.
5. El pressupost total inclou tots els costos d’execució del contracte i anirà amb càrrec al
pressupost de l’Ajuntament de Canyelles 2019, partida pressupostaria 600-1700-60020
OBERTURA FRANJA PERIMETRAL amb independència dels ajuts aconseguits a la DIBA.
6. El valor estimat (VE) del contracte és de 17394,15 € sense incloure l'Impost sobre el
Valor Afegit.

Clàusula 4. Durada del contracte.
Un cop adjudicat el contracte l’adjudicatari podrà començar a treballar essent la seva durada
fins a 31 de desembre d’enguany. Si no s’han pogut finalitzar els treballs corresponents,
l’Ajuntament sol·licitarà a la DIBA la pròrroga corresponent sense que els treballs es puguin
allargar més enllà del 28 de febrer del 2020.

Clàusula 5. Òrgan de contractació. Perfil de contractant
1. L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
2. El perfil de contractant es troba en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/canyelles
3. Durant el període de licitació poden adreçar les consultes al següent correu electrònic:
hillbj@canyelles.cat

Clàusula 6. Procediment d'adjudicació. Termini de presentació de l’oferta
1. El procediment d’adjudicació és l’obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de l’article
159 LCSP.
2. El termini per a la presentació d’ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar des del següent
al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
3. La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es
podrà trobar en el perfil de contractant.
4. Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.
5. Les ofertes s’han d’enviar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Canyelles:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/canyelles

6. Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses.
Clàusula 7. Requisits de les empreses licitadores i documentació a enviar.
1. Tindran l’aptitud per contractar i presentar proposicions les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap
supòsit d’incapacitat o prohibició de contractar de les relacionades en l’article 71 de la LCSP.
L’activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte i han de
disposar d'una organització dotada d'elements personals i mitjans materials suficients per a
la deguda execució del contracte.
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte en els termes de l’article 69 de la LCSP.
2. De conformitat amb el previst a l’article 159.4 a) i 6 de la LCSP, els licitadors que es
presentin a les licitacions realitzades a través del procediment obert simplificat abreujat
hauran d’estar inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic, o al Registre Electrònic d’Empreses licitadores de la Generalitat des del 9 de
setembre del 2018.
3. Per participar en la licitació d’aquest contracte s’ha d’enviar, a través de la plataforma de
contractació del sobre digital i afegir els documents:
- la declaració responsable que figura en l’annex 1 o 2 degudament emplenada i signada pel
representant de l’empresa.
- l’oferta segons el model que figura en l’annex 3
4. L’oferta ha d’estar protegida contra la seva obertura amb una contrasenya. Si no es
presenta en aquestes condicions de forma que fora accessible pel receptor obrir-la, l’oferta
serà exclosa.
Clàusula 8. Criteris de valoració de les ofertes.
Vist que el finançament dels treballs a realitzar provenen d’ajut de la DIBA, no procedeix
ofertar baixes en el pressupost base de la licitació. El punt clau de l’adjudicació serà
aconseguir el màxim de superfície d’obertura de franja amb l’ajut econòmic aconseguit, amb
una superfície mínima a ofertar de 10.67 Ha
Les 10,67 Ha corresponen a la suma de les superfícies parcials dels trams que, com a
mínim, han de quedar afectats per la 1º fase de l’obertura, que es la que es licita. Els codis
dels trams que, pel cap baix, s’han de afectar són, d’acord amb la nomenclatura del plànol
del PPU corresponent: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, i 57.
Vist que a la documentació de la licitació hi ha el plànol del PPU de la franja a obrir, caldrà
que en la seva oferta, cada licitant indiqui els nº de trams de franja que ofereix d’obrir així
com la seva superfície, per l’import del VEC del contracte.
L’oferta guanyadora es determinarà doncs, tenint en compte quina, d’entre totes les ofertes
presentades, ofereix més superfície d’obertura de franja, vist el VEC que s’ha especificat.
S’atorgarà la màxima puntuació – 100 punts - a l’empresa licitadora que ofereixi el màxim
de superfície d’obertura de franja. Les altres ofertes es puntuaran proporcionalment a la
superfície que hagin ofert, segons la fórmula:

Puntuació de cada oferta =

100 x Ha de superfície ofertada per licitador
-------------------------------------------------------------------Ha de superfície màxima ofertada

Per tant la màxima puntuació que pot tenir una oferta serà de 100 punts.
Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan la superfície
ofertada pel licitador es pugui considerar com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP.
En aquests casos es seguirà el procediment que preveu l’art.149 LCSP. El termini que
s’atorgarà al licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de
l’enviament de la comunicació.
Clàusula 9. Valoracions de les ofertes i proposta d’adjudicació
1.Les empreses licitadores han de remetre la contrasenya del document que conté la seva
oferta immediatament finalitzat el termini de presentació d’ofertes quan es sol·liciti la
mateixa a través de la plataforma.
Si l’empresa licitadora no envia la contrasenya en el termini indicat es declararà la seva
oferta exclosa de la licitació.
2. La valoració de les ofertes la realitzarà el tècnic de Serveis municipals.
3. En cas d’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 LCSP.
Clàusula 10. Adjudicació i formalització del contracte
Amb caràcter previ a l’adjudicació es requerirà al primer classificat mitjançant comunicat
extern, perquè en el termini de 3 dies hàbils presenti la documentació que acrediti la seva
capacitat per contractar i justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Pel què fa a aquesta segona obligació, serà
el propi Ajuntament qui accedirà d'ofici a la comprovació d'aquesta documentació
justificativa, en els termes establerts a l'article 28.2 de la Llei 39/2015, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques. Cal tenir en compte, en tot cas, que si
per part de l'Administració es comprova que no s'està al corrent de pagament en el
compliment d'alguna d'aquestes obligacions, o no es troba plenament capacitada, es
procedirà a realitzar el mateix requeriment a l’empresa següent classificada.
1. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 10 dies a comptar
del dia final de presentació de les proposicions. Transcorregut el termini anterior sense que
es notifiqui l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
2. L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en el
perfil de contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació relativa a la
seva valoració.
3. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant l’acceptació de l’empresa
adjudicatària de la resolució d’adjudicació en el termini màxim de tres dies hàbils des de la
seva notificació, utilitzant el model que consta a l’annex 4 d’aquest plec i es publicarà en el
perfil del contractant.
4. En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir
formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
5. Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte
s’entendrà que retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent
empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, i podrà
reclamar, si escau, a l’empresa licitadora que ha retirat l’oferta, la indemnització que
correspongui.

Clàusula 11. Execució del contracte. Abonaments al contractista
1. La persona responsable del contracte és el tècnic de Serveis municipals. Corresponent-li
les següents funcions:
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats
- Emetre informe en el que es determini si el retard en el lliurament dels subministraments és
imputable o no al contractista.
2. L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent al de la seva formalització.
3. El contractista ha de presentarà les factures corresponents als serveis en format digital a
la bústia de factures electròniques del web municipal.
4. El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Als efectes de
la factura electrònica, s’informa que el codi DIR és L01439039
4. El termini de trenta dies d’aprovació de les factures a què es refereix el paràgraf segon de
l’article 198 de llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 Contractes del Sector Públic, es
comptarà a partir de la data de registre electrònic de les factures amb independència de la
data d’entrega efectiva o prestació del servei i de la data d’expedició de les factures, previ
informe favorable emès pel responsable del contracte. El pagament del preu del contracte es
farà dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les factures.
5. En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la
prestació.
Clàusula 12. Condicions d’execució i obligacions del contractista.
1. L’empresa contractista queda vinculada per l’oferta que hagi presentat i està obligada a:
a) Complir el contracte d'acord amb el contingut d'aquest plec, del plec de prescripcions
tècniques i, en el seu cas, de les millores presentades a la seva oferta, acceptades per
l'Ajuntament.
b) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
c) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també serà l'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del
contracte.
d) Fer una correcta gestió ambiental en l’execució de la seva prestació, prenent les mesures
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures
que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
e) Complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12,

números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i específicament a les contingudes a la clàusula XXI d'aquest plec.
f) Obligacions laborals i de Prevenció de riscos laborals:
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels minusvàlids i, en
general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter
d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació
laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors
d'un i d'altres.
Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el compliment de
les condicions salarials dels treballadors conforme el conveni col·lectiu objecte d’aplicació.
Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el compliment de
les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen.
Sobretot pel que fa referència a la coordinació d'activitats empresarials, formació i informació
i vigilància de la salut en el treball dels seus treballadors.
A més l'empresa adjudicatària haurà de vetllar pel compliment de la normativa vigent de
prevenció de riscos laborals de les empreses que aquesta subcontracti, sobretot pel que fa
referència a la coordinació d'activitats empresarials.
En cas de incidents/accidents del personal que realitza el servei en els centres municipals, ja
siguin de l'adjudicatària com d'empreses subcontractades, l'empresa haurà de informar a
l'Ajuntament sobre els fets, les seves causes i la proposta de les mesures preventives
necessàries perquè no es repeteixi.
g) Cas de subministres, el contractista està obligat a lliurar els béns objecte del contracte en
el lloc i terminis que s'indiquen en el Plec de prescripcions tècniques.
h) L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats
als béns abans del seu lliurament a l'Ajuntament, excepte que aquest hagués incorregut en
mora per rebre'ls.
i) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals
j) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.
Clàusula 13. Modificació del contracte.
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació no podrà modificar el contracte.
Clàusula 14. Subcontractació
En el present contracte resta prohibida la subcontractació
Clàusula 15. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.
Clàusula 16. Responsabilitat en l’execució del contracte
1. Constitueixen
a) Faltes molt greus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
c) Faltes lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a
import d’adjudicació.
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà,
prèvia l’emissió dels informes pertinents.
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu mitjançant la
seva deducció en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l’obligació, sense
perjudici que la garantia respongui de l’efectivitat d’aquelles en els termes legalment
previstos.
Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta, s’estarà
al que disposen els articles 211, 212, 306 i 307 de la LCSP.

La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista, en el seu cas, mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament
establerta per l’article 109 del RGLCAP.
Clàusula 17. Recepció
1. Cas de compra, es fixa un termini de garantia dels béns de tres anys. Si durant el termini
de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats s'aplicarà
l'establert a l'article 305 de la LCSP. Si el material és de lloguer qualsevol incidència en el
seu funcionament, atribuïble a l’empresa serà esmenada immediatament per aquesta durant
tot el termini de lloguer del material.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a
import d’adjudicació.
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà,
prèvia l’emissió dels informes pertinents.
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu mitjançant la
seva deducció en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l’obligació, sense
perjudici que la garantia respongui de l’efectivitat d’aquelles en els termes legalment
previstos.
Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta, s’estarà
al que disposen els articles 211, 212, 306 i 307 de la LCSP.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista, en el seu cas, mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament
establerta per l’article 109 del RGLCAP.
Clàusula 18. Recursos legals dels licitadors
Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant
l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la
recepció de la notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats
des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un
cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que
s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del
següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Clàusula 19. Règim jurídic

El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i pel plec de
prescripcions tècniques i a més:
a) Per la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. El Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
b) El Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.
c) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases de Règim Local.
d) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, segons l'ordre de prelació que sigui aplicable.
e) Supletòriament, la resta de normes de Dret Administratiu.
f) En defecte, les normes del Dret Privat.
El que subscriu informa favorablement el present plec de clàusules administratives particulars,
la qual cosa es fa constar als efectes del que disposa l’article 275. 1c del Text refòs de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Canyelles, 3 octubre de 2019

Antoni Alsina Simal
El secretari - interventor

ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
QUAN L’EMPRESA ESTÀ INSCRITA EN UN REGISTRE PÚBLIC DE LICITADORS
Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la
persona
física/jurídica
....................................................................................,amb
NIF
núm........................................, amb la següent adreça de correu electrònic
.................................. i als efectes de licitar en el contracte amb objecte de ...................,
núm. Contracte ..............., núm. Expedient ...................
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Què està inscrit/a en el Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de Catalunya o de
l’Estat, que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.
Que no incorre amb cap de les prohibicions per contractar recollides a l’article 71 LCSP. Per
a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
Què accepta 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, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
*Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’art. 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent coneixedors
m del mateix.

ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
QUAN L’EMPRESA NO ESTÀ INSCRITA EN UN REGISTRE PÚBLIC DE LICITADORS
Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb
DNI/NIE núm......................................, en nom propi / en qualitat de representant legal de la
persona
física
/jurídica
...........................................................................,amb
NIF
núm..............................
amb
la
següent
adreça
de
correu
electrònic
........................................................... i als efectes de licitar en el contracte amb objecte de
..................., núm. Contracte ..............., núm. Expedient ...................
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
- Que el firmant ostenta la representació de la societat que presenta l’oferta, que compta
amb la capacitat i les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat i que no està incursa
en cap de lesprohibicions per contractar en els termes de l’article 71 LCSP
- Que es compromet a acreditar documentalment, davant l’Òrgan de Contractació, en el cas
de ser requerit, tots i cadascun dels extrems requerits per la LCSP i el plec, amb anterioritat
a l’adjudicació i en el termini conferit a l’efecte.
Què l’empresa licitadora que representa:
- Tipus d’empresa:
Que és una PIME

Que no és una PIME

- Que l’empresa a la que representa té el següent nombre de treballadors:
Menys de 50 treballadors

50 o més treballadors

Que compleix amb l'obligació que entre ells, almenys, el 2% siguin treballadors amb
discapacitat, establerta pel Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusió social.
O Compleix les mesures alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel
qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a
favor de treballadors amb discapacitat.
- Que l'empresa a la qual representa, compleix amb les disposicions vigents en matèria
laboral i social.
- Que l'empresa a la qual representa:
Té més de 250 treballadors i compleix amb l'establert a l'apartat 2 de l'article 45 de la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a
l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat.
Té a 250 o menys treballadors i en aplicació del conveni col·lectiu aplicable, compleix amb
l'establert a l'apartat 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat en
aplicació de l'apartat 5 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, l'empresa no està obligada a l'elaboració i implantació del
pla d'igualtat.

- Que l'empresa a la qual representa autoritza a l'Administració contractant perquè accedeixi
a la informació que acredita que es troba al corrent del compliment de les obligacions
tributàries imposades per les disposicions vigents, a través de les bases de dades d'altres
Administracions Públiques amb les quals hagi establert convenis.
- Adreça de correu electrònic “habilitada” per efectuar les notificacions, de conformitat amb el
que es disposa en la Disposició addicional quinzena de la LCSP:
Per a empreses que conformen grup empresarial
Què l’empresa .......................... forma part del grup empresarial ................... i que
l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de les empreses) ............................ es
presenta/en també a la present licitació.
Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
Què accepta 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, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora

*Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’art. 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent coneixedors
del mateix.
*En cas d’unió temporal d’empreses (UTE): el sobre núm. 1 ha de contenir la declaració
responsable de cadascuna de les empreses que hi formaran part

Annex 3 : MODEL OFERTA ECONÒMICA SEGONS HECTÀREES OFERTADES
En/na----------------------------------------amb domicili a----------------------------------------------------------, i amb DNI núm.-----------------------------, en nom propi (o en representació de ----------------------------------------------------- com ho acredito per-----------------------------------------------------),
assabentat de la convocatòria de licitació per contracte de serveis per treballs forestals
d’obertura franja de protecció Vora Sitges ( núm expedient 2019/257 ) publicada en el Perfil
del Contractant hi pren part en la licitació i es compromet a realitzar les prestacions pròpies
del servei per un preu de 17.394,15€ (disset mil tres-cents noranta-quatre amb quinze euros)
IVA exclòs, més 3652,77€ (tres mil sis-cents cinquanta-dos i setanta-set) en concepte d’IVA,
calculat al tipus 21%, per un mínim de superfície de 10,67 HA, ofertant una superfície de
millora de ...............de conformitat amb les condicions que s’estableixen en el plec de
clàusules administratives particulars i en el plec de condicions tècniques reguladores del
contracte, en el que s’integra el plec de prescripcions tècniques, i que s’accepten en la seva
integritat.
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora

Annex 4: MODEL D’ACCEPTACIÓ A L’ADJUDICACIÓ:
En/na--------------------amb domicili a----------------, i amb DNI núm.--------------, en nom propi (o
en representació de ----------------- com ho acredito per---------------------), assabentat de
l’adjudicació a favor meu / (o de l’empresa a la que represento) del contracte de ... ............ (
núm expedient ................) de data ........... , accepto plenament la adjudicació als efectes del
previst a l’article 159.6.g) de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora

2En cas d’unió temporal d’empreses (UTE): el sobre núm. 1 ha de contenir la declaració
responsable de cadascuna de les empreses que hi formaran part.

