PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DEL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE NO HARMONITZAT CONSISTENT EN LES OBRES
DE REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
DEL PASSEIG CAN MALUQUER
EXP. CO2018003ST

Diligència
per
fer
constar
que
aquest
Plec
de
Clàusules
Administratives Particulars ha estat
aprovat
mitjançant
RA
362
de
20.02.2018.
El Secretari p.d.(*),

(*)Resolució d'Alcaldia 1667/2015 de
23.07.2015
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I. ASPECTES GENERALS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte d'aquest contracte consisteix en les OBRES DE REURBANITZACIÓ I
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL PASSEIG CAN MALUQUER, redactat per Territori
24 Arquitectura i Urbanisme, SLP per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
L'adjudicació d'aquest contracte quedarà condicionada a l'aprovació definitiva
del Projecte aprovat inicialment per Resolució d'Alcaldia 20180001000046 de
15.01.2018
CPV 45233140-2 - Obres vials

2. QUALIFICACIÓ I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
El contracte a què es refereix aquest plec és de naturalesa administrativa, i
està afectat per l'entrada en vigor de la Directiva 2014/24/CE sobre
contractació pública, per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
En conseqüència es regirà pel RDL 3/2011, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant TRLCSP) i la seva
normativa de desplegament, en tots aquells preceptes que no estiguin afectats
per l’efecte directe de la Directiva.
De conformitat amb el contingut del seu objecte es tipifica com a contracte
d'obres a l'empara del que preveu l'article 6 del TRLCSP.
D'acord amb el que disposa l’article 13 del TRLCSP, aquest contracte no està
subjecte a regulació harmonitzada.
Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Condicions
Tècniques i altres documents annexos, revestiran caràcter contractual,
juntament amb l’oferta de l’adjudicatari.
Queda exclosa i prohibida tota negociació dels termes del contracte amb els
licitadors. En cas de discordança entre el present plec i qualsevol de la
resta
dels
documents
contractuals,
prevaldrà
el
Plec
de
Clàusules
Administratives Particulars, en el que es contenen els drets i obligacions que
assumiran les parts del contracte.
El desconeixement del contracte a qualsevol dels seus termes, dels documents
annexos que formen parteix del mateix, o de les instruccions, plecs o normes
de tota índole aprovades per l'Administració, que puguin ser de aplicació en
l'execució del pactat, no eximirà el contractista de l'obligació del seu
compliment.

3. TERMINI D'EXECUCIÓ I DATA D'INICI
El termini màxim d'execució de l'obra es fixa en tres mesos i mig.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació i el règim de publicitat i l’òrgan de contractació competent, és
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de 345.864,33 €, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, amb el següent
desglossament:
Pressupost contracte
Modificacions (5%)

329.394,60
16.469,73

A efectes de determinar l’òrgan competent, el valor estimat IVA inclòs és de
414.495,84 €.

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost
NORANTA-QUATRE
l'IVA.

de licitació és de: TRES-CENTS VINT-I-NOU
EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (329.394,60 €),

MIL TRES-CENTS
sense incloure

L'import a suportar per l'Ajuntament de Sant Joan Despí en concepte de
l'Impost sobre el Valor Afegit aplicat al tipus del 21% és de 69.172,87 euros.
La despesa total corresponent al pressupost de licitació, incloent l'IVA, és
de 398.567,47 euros.
El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació del mateix i
inclourà també, com a partida independent, el Impost sobre el Valor Afegit.
La quantitat indicada com a "pressupost de licitació, l'IVA no inclòs"
constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes
dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.
En el preu del contracte es consideraran inclosos els altres tributs, taxes i
cànons de qualsevol índole, que siguin d'aplicació, així com totes les
despeses que s'originin per a l'adjudicatari com a conseqüència del compliment
de les obligacions contemplades al present plec.

6. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE.
La despesa derivada d'aquest contracte s’imputarà íntegrament al pressupost
municipal de 2017, segons el següent detall:
Exercici pressupostari

Partida pressupostària

Despesa

2017

08.15314.619

398.567,47

7. REVISIÓ DE PREUS
Aquest contracte no admet revisió
l'article 89 i següents del TRLCSP.

de

preus

a

l'empara

del

que

disposa

8. GARANTIA PROVISIONAL
En aquest procediment no s'exigeix la constitució de garantia provisional a
l'empara del que disposa l'article 103 del TRLCSP.

9. GARANTIA DEFINITIVA
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa està
obligat a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del
preu d’adjudicació, IVA no inclòs.
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La garantia ha de constituir-se a la Tresoreria de la Corporació, carrer Camí
del Mig núm. 9 de Sant Joan Despí, en metàl·lic, en valors públics o privats
legalment admissibles, mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança
de caució.

II.- REQUISITS D'APTITUD, CAPACITAT I SOLVÈNCIA EXIGITS EN AQUEST CONTRACTE
10. CONDICIONS DELS LICITADORS
Poden participar en la licitació les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, acreditin la
solvència econòmica i financera i la tècnica o professional exigides, i no es
trobin compreses en cap de les prohibicions per contractar previstes a
l'article 60 del TRLCSP, en concordança amb els articles 9 a 24 del RD
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, en la redacció resultant del
RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les
prestacions dels quals estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit
d'activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, els siguin
propis.
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o
professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat
o prestació que constitueixi l'objecte del contracte.
Les empreses estrangeres no comunitàries
establerts a l'article 55 del TRLCSP.

hauran

de

reunir

els

requisits

Poden contractar amb el sector públic les unions d'empresaris que es
constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessària la
formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació del
contracte al seu favor.
Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat,
l'empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats,
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles,
sempre que demostri que, per l'execució del contracte, disposa efectivament
d'aquests mitjans.

11. REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL A
ACREDITAR PELS EMPRESARIS
En aquest contracte no s'exigeix classificació empresarial.
La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional
s'acreditarà de conformitat amb el que disposa l'article 11.4 del RD
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), en la redacció donada
pel RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes.
Solvència econòmica i financera
L’empresari haurà d’acreditar en almenys un dels tres últims exercicis
tancats, un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja el
valor estimat del contracte, és a dir 518.796,50 €.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les
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dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica o professional:
El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà el
de l'experiència en la realització d’obres del mateix tipus o naturalesa a què
correspon l'objecte del contracte, que s'ha d'acreditar mitjançant la relació
de les obres executades del mateix tipus o naturalesa en el curs dels 10 (deu)
últims anys, avalats per certificats de bona execució.
El requisit mínim serà que l'import anual acumulat d’obres el mateix tipus o
naturalesa que l’objecte del contracte en l'any de major execució sigui igual
o superior al 70% del valor estimat del contracte, és a dir 242.105,03 €.

ALTERNATIVAMENT, l'empresari podrà acreditar la seva solvència presentant la
documentació acreditativa d'estar en possessió de la següent classificació
empresarial:
Classificació
Descripció

Vials i pistes

grup

subgrup

G

6

Categoria
(*)
4

(*) Adaptat al RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes
del RGCAP.

12. ALTRES REQUISITS D'APTITUD A ACREDITAR PELS LICITADORS
Els licitadors hauran d'acreditar que en la data de finalització del termini
de presentació d'ofertes estan inscrits en el Registre d'Empreses Acreditades
(REA).
13. ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES NORMES DE GARANTIA DE LA QUALITAT I DE
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
En aquest contracte, i a l'empara del que preveuen els articles 80 i 81 del
TRLCSP, no s'exigeix acreditar el compliment de normes específiques de
garantia de la qualitat i de gestió mediambiental.
14. FORMA D'ACREDITACIÓ DELS REQUISITS PREVIS D'APTITUD, CAPACITAT I SOLVÈNCIA
EN AQUESTA LICITACIÓ
En aplicació del que disposa l'apartat 4 de l'article 146 del TRLCSP, afegit
per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, en aquest procediment els licitadors substituiran la
presentació inicial de la documentació acreditativa dels requisits d'aptitud,
capacitat i solvència per una DECLARACIÓ RESPONSABLE del licitador indicant
que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb
l'Administració que haurà de seguir el model que s'adjunta com ANNEX 2
d'aquest plec.
- El licitador a favor del qual
supòsit que s’hagi acollit haurà
prèviament a l'adjudicació del
documents exigits que acreditin

recaigui la proposta d'adjudicació, en el
d'acreditar davant l’òrgan de contractació,
contracte, la possessió i validesa dels
a la data de finalització del termini de
Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

presentació de les proposicions, les
solvència exigides en aquest contracte.

condicions

d’aptitud,

capacitat

i

- En tot cas l'òrgan de contractació, a fi de garantir el bon fi del
procediment, podrà demanar en qualsevol moment anterior a l'adopció de la
proposta d'adjudicació, que els licitadors aportin documentació acreditativa
del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del
contracte.

III. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

15. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Aquest contracte
d'adjudicació.

s’adjudicarà

per

procediment

obert

amb

més

d'un

criteri

L'òrgan de contractació i el contractista se sotmetran a l'obligació de
confidencialitat de la informació en els termes establerts a l'article 140 del
TRLCSP.
16. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
La tramitació d'aquest expedient tindrà el caràcter d'ordinària.

17. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
L'òrgan competent per contractar en aquest procediment és l’Alcalde.
Per contactar amb l'òrgan de contractació els interessats poden dirigir-se a:
Ajuntament de Sant Joan Despí
Departament de Contractació
Carrer Camí del Mig, 9, 08970 Sant Joan Despí
Telèfons: 93 480 60 00
Adreça electrònica: contractacio@sjdespi.net
18. PERFIL DEL CONTRACTANT
En el perfil del contractant de l'òrgan de contractació es publicarà
l'adjudicació del contracte i la seva formalització, així com qualsevol altra
dada i informació referent a la seva activitat contractual, d'acord amb el que
disposa el TRLCSP. L'accés públic al perfil de contractant s'efectuarà a
través del portal de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, accessible a través de
l'adreça d'internet: www.sjdespi.cat.
El perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí està integrat en
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.
El perfil disposa d'un apartat dins de cada expedient de licitació on
s'anuncia la informació d'interès sobre el desenvolupament de la licitació
(anuncis de realització actes públics obertura de pliques, incidències
sorgides, etcètera).

El perfil ofereix un servei d'avís automàtic mitjançant correu electrònic de
les novetats o anuncis que es van produint durant el procés de licitació de
cada contracte, inclosos els anuncis de data i hora de celebració dels actes
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públics d'obertura de pliques. Per donar-se d'alta en aquest servei s'ha
d'accedir a la pàgina de la licitació del contracte en el que s'està
interessat i clicar l'opció "subscripcions, Voleu que us informem de les
novetats?”

19. VARIANTS I/O MILLORES
En aquest procediment no s’accepten variants ni millores.
20. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
L'adjudicació d'aquest contracte es realitzarà mitjançant la valoració d'una
pluralitat de criteris. La puntuació màxima a obtenir per la suma dels valors
obtinguts en cada un dels criteris és de 100 punts, distribuïda en un màxim de
51 punts corresponents a criteris avaluables de forma automàtica i 49 punts
corresponents a criteris subjectius que requereixen d'un judici de valor,
segons el següent detall:

CRITERIS VINCULATS A L'OBJECTE DEL CONTRACTE QUE PER A LA SEVA AVALUACIÓ
REQUEREIXEN D'UN JUDICI DE VALOR
Criteri 1

CONEIXEMENT DE L'ESTAT ACTUAL DE L'INDRET

0 - 12 punts

Criteri 2

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE L'OBRA

0 - 22 punts

Criteri 3

PLA D'OBRES I TERMINI OFERTAT

0 – 15 punts

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VINCULATS A L'OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA
Criteri 4

OFERTA ECONÒMICA

0 - 51 punts

Contingut dels aspectes a avaluar de les ofertes
Criteri núm. 1: Coneixement de l'estat actual de l' indret (fins a 12
punts).
1.1.
Estudi de la mobilitat actual tant de vianants com de vehicles
(fins a 5 punts)
1.1 .1.Anàlisi de la mobilitat de vianants / bicicletes (2,5
punts)
1.1 .2.Anàlisi de la mobilitat de vehicles, ja sigui motoritzats
lúdics o de manteniment, etc. (2,5 punts)
1.2.
Identificació d'aquells usos rellevants que puguin ésser afectats
per l'obra a fi efecte d 'analitzar la futura convivència amb ells,
ja sigui situats dins de l'àmbit de l'obra com a les proximitats
(fins a 7 punts). Es puntuarà de la següent manera:

1.2.1.ldentificació
d'equipaments
públics
exemple espais reservats especials, vies
transport, etc. (2 ,00 punts)

i/o
de

privats.
Per
comunicació o
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1.2.2.ldentificació d 'altres usos i ocupacions com usos docents,
equipaments comunitaris, activitats temporals a l’espai urbà,
aportant aquella informació rellevant per al posterior anàlisi de
la seva afectació en fase d 'obra (5,00 punts)
2. Criteri núm. 2: Descripció del procés d 'execució de l'obra (fins a 22
punts).
2.1. Implantació sobre el terreny (fins a 6 punts)
2.1 .1.Proposta d 'implantació de casetes, locals per als
treballadors, aplecs necessaris per a l'obra, analitzant la seva
idoneïtat,
coherència,
convivència
amb
l'entorn,
etc.(3,00
punts).
2.1.2.ldentificació de llocs d'origen o destinació significatius
per a l'obra: proveïdors principals de materials i / o mitjans,
gestors de residus, etc. que puguin afectar a la implantació i
execució de l'obra (1,50 punts)
2.1.3.Un cop identificats orígens i destinacions significatius,
anàlisi dels
itineraris dels vehicles de transport necessaris
així com de les afectacions a les vies predeterminades a tal fi
fins arribar a l'àmbit de l'obra (1 ,50 punts).
2
punts).

.2.

Descripció

detallada

de

l'execució

dels

treballs

(fins

a

16

2.2.1.Presentació del procés constructiu (2 ,00 punts).
2.2.2.ldoneïtat del procés constructiu (5,00 punts).
2.2.3.Resolució dels conflictes amb els vianants/usuaris (3,00
punts).
2.2.4.Resolució dels conflictes amb els vehicles motoritzats
(3,00 punts).
2.2.5.Resolució d'altres conflictes amb els usos identificats
(3,00 punts).
3 . Criteri núm. 3: Pla d'obres i termini ofertat (fins a 15 punts).
3 .1. Pla de treballs (fins a 8 punts).
3.1.1.Tipologia (1 ,00 punts).
3.1.2 .Detall, coherència i precedències (4,00 punts).
3.1.3.Camí crític (1 ,50 punts).
3.1.4.Justificació del p la d 'obres (1,50 punts).
3 .2 . Facturació prevista (fins a 2 punts).
3 .3 . Termini ofertat (fins a 5 punts).

4. Criteri núm. 4 : Oferta econòmica (fins a 51 punts).

Desenvolupament dels criteris d’adjudicació
Criteris vinculats a l'objecte del contracte que per a la seva avaluació
requereixen d'un judici de valor:

Proposta tècnica d’execució de l’obra (màxim 49 punts).
Per valorar els criteris avaluables mitjançant judici de valor (criteris núm.
1, 2 i 3), s'estableix una sistemàtica en funció de la qualitat de la proposta
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que permet assignar els punts de forma gradual i que es detalla en cada
apartat.
Aquesta documentació inclosa al Sobre 2 de l'oferta tindrà una extensió màxima
de 30 fulls DINA4 per les dues cares amb lletra tipus Arial i tamany 11 ,
excepte pel que respecta als plans d'obra, que es podran presentar en un altre
format i que no computaran pel que respecta al límit de fulles màxim anterior.
S'haurà d 'incloure com a primera fulla un índex del contingut amb marcatge
numerari de la ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran
numerades. Aquest índex sí que computarà pel que respecta a l'extensió màxima
i es considerarà la pàgina núm. 1.
No s'analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit anterior
establert.
La documentació es presentarà en paper i en format digital (pdf).
En primer lloc es presenten els criteris quina documentació s'ha d 'incloure
al "Sobre núm. 2" i que, per tant, seran avaluables mitjançant un judici de
valor. Són criteris relatius a la proposta d 'organització de l'obra que fa
l'ofertant:
Criteri 1. Coneixement de l'estat actual de l'indret ( 0 a 12 punts).
L'ofertant ha de presentar una anàlisi de tots aquells aspectes que consideri
rellevants de la situació actual de l'àmbit de l'actuació i del seu entorn,
amb la finalitat de preparar la seva millor proposta d 'execució en pro d
'aconseguir el termini òptim amb les mínimes afectacions.
En particular es valorarà els següents conceptes:
1.1 Estudi de la mobilitat actual tant de vianants com de vehicles (fins a
5 punts).
Es valorarà el coneixement que es mostra de quina és la circulació estàndard
del trànsit de vehicles de manteniment, lúdics, etc., i beneficiaris dels
diferents espais i els diferents fluxos de vianants ja sigui per motius lúdics
o d'aprofitament del terreny, tenint en compte no només els sentits permesos
sinó també els itineraris i desplaçaments principals previstos a la zona
d'actuació del projecte i el seu entorn.
La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de
l'oferta, d 'acord amb els paràmetres fixats a continuació:
1.1.1. Anàlisi de la mobilitat de vianants / bicicletes (fins a 2,5
punts)
Sistemàtica de valoració:
Descripció Vianants
Exhaustiu i coherent, denota un excel·lent coneixement
Correcte i coherent, denota un correcte coneixement
Bàsic i coherent, denota un coneixement genèric
Limitat, denota un coneixement pobre
Presenta incoherències en alguns punts
Es molt poc coherent o no presenten res

Assignació de
punts
2,50
2,00-2,40
1,50-1,90
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

1.1.2. Anàlisi de la mobilitat de vehicles , ja sigui motoritzats lúdics o de
manteniment, etc.(fins a 2 ,5 punts)
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Sistemàtica de valoració:
Descripció Vehicles
Exhaustiu i coherent, denota un excel·lent coneixement
Correcte i coherent, denota un correcte coneixement
Bàsic i coherent, denota un coneixement genèric
Limitat, denota un coneixement pobre
Presenta incoherències en alguns punts
Es molt poc coherent o no presenten res

Assignació de
punts
2,50
2,00-2,40
1,50-1,90
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

1.2. Identificació d'aquells usos rellevants que puguin ésser afectats per
l'obra a fi efecte d'analitzar la futura convivència amb ells, ja sigui
situats dins de l'àmbit de l'obra com a les proximitats (fins a 7 punts).
La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut
qualitat de l'oferta d'acord amb els paràmetres fixats a continuació:

i

1.2.1.ldentificació d 'equipaments públics i/o privats. Per exemple espais
reservat d’especials, estacions potabilitzadores, depuradores, d 'altres
propers, vies de comunicació o transport, etc. (fins a 2,00 punts)
Sistemàtica de valoració:
Descripció d'equipaments significatius

Assignació
punts

Exhaustiva i completa, detecten tots els equipaments,
fluxos vinculats, horaris de funcionament, etc . Molt
complet.
Enumeren
tots
els
equipaments
explicant
alguns
aspectes rellevants. Complet.
Només
fan
una
enumeració
de
la
majoria
dels
equipaments. Senzill
Enumeren alguns equipaments. Insuficient
No detecten la majoria dels equipaments.

de

2,00
1,50-1,90
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

1.2.2.identificació d 'altres usos i ocupacions, aportant aquella informació
rellevant per al posterior anàlisi de la seva afectació en fase d'obra (fins a
5 ,00 punts)
Sistemàtica de valoració:
Descripció usos i ocupacions

Assignació
punts

Exhaustiva
i
completa,
detecten
tots
els
usos
existents amb tots els aspectes rellevants per a
l'anàlisi posterior.
Enumeren tots els usos explicant alguns aspectes.
Només fan una enumeració de la majoria dels usos.
Enumeren alguns usos.
Aporten molt poca informació al respecte o res

de

5,00
3,50-4,90
2,00-3,40
1,00-1,90
0,00-0,90

Criteri 2. Descripció del procés d'execució de l'obra (0 a 22 punts).
L'ofertant exposarà la seva proposta d 'execució dels treballs en funció dels
mitjans humans i de maquinària que finalment hi destini (relacionats als punts
següents).
Cal que s 'exposin amb claredat els següents aspectes:
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2 .1. Implantació sobre el terreny (fins a 6 punts).
Es valorarà la proposta d 'emplaçament de casetes, la zona prevista d 'aplecs,
la proposta d'accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d 'obres,
l'accés al gestor de residus i d 'altres proveïdors significatius, etc., així
com la possible afectació a l'entorn de tots els imputs anteriors i la
convivència amb usuaris i instal·lacions/equipaments afectats.
La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de
l'oferta, d'acord amb els paràmetres fixats a continuació:
2.1.1 .Proposta d 'implantació de casetes, locals per als treballadors,
aplecs necessaris
per a l'obra , analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb
l'entorn, etc.
(fins a 3,00 punts).
Sistemàtica de valoració:
Assignació
punts

Descripció casetes i aplecs
La proposta és completa i coherent des d'ambdós punts
de vista. Molt adient
La
proposta
és
completa
però
presenta
alguna
deficiència o incompatibilitat menor
La proposta és incompleta en quant a informació
rellevant o incoherent en algun aspecte important.
La proposta es molt poc concreta
No hi ha proposta o és molt desaconsellable.

de

3,00
2,00-2,90
1,00-1,90
0,50-0,90
0,00-0,40

2.1.2.ldentificació de llocs d'origen o destinació significatius per a l'obra:
proveïdors principals de materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que
puguin afectar a la implantació i execució de l'obra (fins a 1 ,50 punts)
Sistemàtica de valoració:
Descripció llocs d'origen I destinació

Assignació
punts

Exhaustiva i completa, tenen en compte tots els
aspectes propis i activitats de l'obra
S'han deixat alguna activitat rellevant fora de
l'àmbit.
S’han deixat bastants activitats rellevants fora de
l’àmbit
Nul·la o pràcticament nul·la identificació

de

1,50
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

2.1.3.Un cop identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels
itineraris dels vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a
les vies predeterminades a tal fi fins arribar a l'àmbit de l'obra (fins a
1,50 punts).
Sistemàtica de valoració:
Descripció itineraris fins àmbit obra

Assignació
punts

Exhaustiva marcant tots els itineraris d'entrada i
sortida, temporalitzant durant l'obra i al llarg de la
jornada laboral, exposant afectacions a vies i
possibles resolucions de conflictes, etc .. Molt

1,50
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de

completa
Manca algun itinerari o bé no aporten massa informació
al respecte.
Manquen
molts
itineraris
i
la
informació
de
l'afectació és baixa.
Nul·la
o
pràcticament
nul
'
la
identificació
d'itineraris

1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

2.2. Descripció detallada de l'execució dels treballs (fins a 16 punts).
En aquest apartat, l'ofertant ha d 'explicar com farà l'obra (fases) explicant
en cada moment quina solució se li dóna a tots aquells aspectes analitzats i
exposats a l'anàlisi de la situació existent a l'actualitat (mobilitat, usos i
equipaments/instal·lacions existents, serveis afectats, etc.).
Es valorarà la seva coherència i abast analitzat així com les
solucions proposades. La presentació pot ser gràfica i/o en lletra.

diverses

La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat
de l'oferta, d'acord amb els paràmetres fixats a continuació:
2.2 .1.Presentació del procés constructiu (fins a 2,00 punts).
Des d 'un punt de vista general, es valorarà la presentació del procés, tenint
en compte el detall , la simplicitat per al seu anàlisi , la lògica de la
presentació, etc.
Sistemàtica de valoració:
Descripció presentació procés constructiu I detall
Completa, lògica per a l seu seguiment, amb molt detall
necessari tan en planta com en seccions transversals
Presenta algunes deficiències, o bé per manca de detall o
bé per excés o bé però es pot seguir bé
Presenta algunes mancances de presentació que dificulten
la seva entesa
Presenta moltes mancances de presentació o és molt
genèrica
No explica detalladament. Molt poc adequada.

Assignació
punts

de

2,00
1,50-1,90
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

2.2 .2. idoneïtat del procés constructiu (fins a 5 ,00 punts).
En aquest apartat es valora el procés constructiu com a tal i la seva
idoneïtat en funció de les fases proposades, activitats exposades, ritme d
'execució, afectacions a tercers , etc. Es tracta d 'un valoració global de la
proposta d 'execució.
Sistemàtica de valoració:
Descripció idoneïtat procés constructiu I fases
Es considera correcta i la millor opció d'execució, amb
fases adequades per optimitzar rendiments alhora que
minimitzar afectacions.
Es considera correcta però millorable en algun aspecte no
principal quant a les fases proposades.
Té alguns aspectes principals que cal millorar.
Poques fases (molta afectació a usuaris) o moltes (poc
rendiment i poca efectivitat dels mitjans). Procés
proposat no adequat

Assignació
punts
5,00
4,00-4,90
2,50-3,90
1 ,25-2,40
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de

No presenten res o presenten una proposta pobre o que no
és executable

0,00-1,15

2.2.3 .Resolució dels conflictes amb els vianants/usuaris (fins a 3,00
punts).
Aquí es valora de manera específica com ha resolt el procés constructiu
l'afectació a vianant s i usuaris, bicicletes, etc. a la zona d 'obres. Es
tindrà en compte, en funció de les fases i en cada moment de l'execució de
l'obra, l'anàlisi en seccions, en planta, passos alternatius i itineraris,
senyalització en obra i fora d 'ella , etc .

Sistemàtica de valoració:
Descripció resolució conflictes vianants
Molt detallada, completa i adient, amb mínima afectació
Completa però amb mancances de resolució d'algun aspecte
Bàsica, deixa molts detalls a definir en obra
Molt fluixa o quasi nul·la

Assignació de
Punts
3,00
2,00-2,90
1,00-1,90
0,00-0,90

2.2.4 . Resolució dels conflictes amb els vehicles motoritzats (fins a
3 ,00 punts).
Igual que a l'apartat anterior, aquí es valora de manera específica com ha
resolt el procés constructiu l'afectació a vehicles rodats a la zona d 'obres
i a les vies adjacents afectades, si escau. Es tindrà en compte, en funció de
les fases i en cada moment de l'execució de l'obra, l'anàlisi en seccions, en
planta, passos alternatius i itineraris, senyalització en obra i fora d 'ella
, etc.
Sistemàtica de valoració:
Descripció resolució conflictes trànsit
Molt detallada, completa i adient, amb mínima afectació
Completa però amb mancances de resolució d'algun aspecte
Bàsica, deixa molts detalls a definir en obra
Molt fluixa o quasi nul·la

Assignació de
Punts
3,00
2,00-2,90
1,00-1,90
0,00-0,90

2.2.5.Resolució d'altres conflictes amb els usos identificats (fins a
3,00 punts).
En aquest apartat es valora la resolució de l'afectació a
identificats a l'apartat 1.2. Es tindrà en compte, en funció de
cada moment de l'execució de l'obra, el detall de la solució
l'anàlisi
en
seccions,
en
planta,
passos
alternatius
senyalització en obra i fora d 'ella , etc.

tots els usos
les fases i en
proposada, amb
i
itineraris,

Sistemàtica de valoració:

Descripció resolució conflictes trànsit
Molt detallada, completa i adient, amb mínima afectació
Completa però amb mancances de resolució d'algun aspecte

Assignació de
Punts
3,00
2,00-2,90
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Bàsica, deixa molts detalls a definir en obra
Molt fluixa o quasi nul·la

1,00-1,90
0,00-0,90

Criteri 3. Pla d'obres i termini (0 a 15 punts).
L'ofertant ha de presentar el pla de treballs previst per a l'execució de
l'obra, la facturació prevista i una proposta de termini.
a.

Pla de treballs (fins a 8 punts).

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats
previstes, tenint en compte tots els aspectes i les fases d 'execució
proposades anteriorment.
Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de l'oferta i es
valorarà aquest aspecte de credibilitat i racionalitat, el seu nivell de
detall, l'anàlisi dels camins crítics de l'obra, les precedències internes, la
seva justificació des del punt de vista de rendiment de la maquinària
assignada i dels mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc.
La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de
l'oferta, d'acord amb els paràmetres fixats a continuació:
3.1.1. Tipologia (fins a 1,00 punts).
Atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa una menor o major
informació de l'execució prevista, en aquest apartat es valorarà aquest
aspecte, sense tenir en compte altres aspectes que es valoraran més endavant,
amb la següent proposta:
Sistemàtica de valoració:
Descripció Tipologia

Assignació de
Punts
1,00
0,75-0,90
0,25-0,65

Presenten un GANTT i un PERT
Presenten un GANTT només
Altres formats (taula . ... )
No presenten pla de treballs

0,00

3.1.2.Detall, coherència i precedències (fins a 4,00 punts).
AI present apartat es valora tant el contingut del pla d'obres com la seva
validesa vinculada als treballs a realitzar i quina execució s'ha exposat al
punt 2 .2. Es tindrà en compte el seu detall en l'exposició, l'ordre de les
activitats, la relació entre elles i, per tant, els condicionants a l'obra,
folgances, etc. La puntuació serà la següent:
Sistemàtica de valoració:
Descripció detall, coherència i precedències

Assignació
punts

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i
la proposta de fases que es vol executar, amb
desglossament
detallat
d'activitats
i
la
seva
vinculació interna així com l'agrupació d'actuacions
principals.
El pla de treballs és correcte però presenta alguna
discordança amb la resta de l'oferta o al propi pla, o
li manca cert detall.
El pla de treballs és correcte però o és molt poc

4,00

3,00-3,90
2,00-2,90
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de

detallat o li manca coherència en força punts.
El pla de treball és molt just i incomplert
No hi ha pla de treballs o està molt malament

1,00-1,90
0,00-0,90

3.1.3.Camí crític (fins a 1,50 punts).
Es valorarà que l'ofertant presenti el camí o camins crítics de l'obra que ell
preveu, incloent la seva validesa, el detall en l'exposició i la seva
justificació i anàlisi tan pel que respecta al motiu per tenir aquesta
consideració com pel que respecta a les seves possibles resolucions. La
puntuació serà la següent:
Sistemàtica de valoració:
Descripció camí crític

Assignació
punts

Es correcte i es mostra clarament al pla de treballs,
es justifica i s'analitza detalladament.
Es correcte i es mostra al pla de treballs, però
s'explica de manera somera
Es correcte i es mostra al pla de treballs però sense
cap explicació
No es presenta o és molt incorrecte
No hi ha pla de treballs o està molt malament

de

1,50
1,00-1,40
0,50-0,90
1,00-1,90
0,00-0,40

3.1.4.Justificació del pla d 'obres (fins a 1,50 punts).
Es valorarà si l'ofertant presenta alguna justificació de la durada de les
activitats presents al pla de treballs en funció dels criteris habituals
(amidaments, mitjans humans i de maquinària proposats, climatologia, etc.). La
puntuació serà la següent
Sistemàtica de valoració:
Descripció justificació

Assignació
punts

Es
justifiquen
les
durades
parcials
de
manera
exhaustiva i completa per activitats, tenint en compte
múltiples criteris
Justifiquen per grups de treball i no per unitats
d'execució, tenint en compte múltiples criteris
Manquen criteris importants a la justificació
No justifiquen res o pràcticament res

de

1,50
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

3 .2. Facturació prevista (fins a 2 punts).
Percentualment sobre la totalitat de l'execució de l'obra, l'ofertant
presentarà la previsió de certificacions mensuals. Es valorarà el detall de la
justificació d 'aquesta proposta i la seva coherència amb el pla d 'obres
anterior.
La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de
l'oferta, d'acord amb els paràmetres fixats a continuació:
Sistemàtica de valoració:
Descripció facturació

Assignació
punts
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de

L'assignació
de
pressupost
és
molt
detallada,
justificada i coherent amb el pla de treballs, amb
presentació des de diversos punts de vista
L'assignació de pressupost és coherent amb el p la de
treballs, amb cert detall i amb una presentació
correcta
L'assignació de pressupost és coherent amb el p la de
treballs, amb poc detall i amb una presentació correcta
L'assignació de pressupost és coherent amb el pla de
treballs, sense cap detall
L'assignació de pressupost és poc coherent o no es posa

2,00

1,50-1 ,90
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

Aquesta previsió serà només percentual. En cap cas hi poden constar xifres que
donin informació sobre el valor de l'oferta econòmica inclosa al Sobre 3 abans
de la seva obertura. Si es donés el cas l'oferta quedaria automàticament
exclosa del procés de licitació.

3 .3. Termini ofertat (fins a 5 punts).
La proposta de termini
proposició similar al
autoritzada.

es farà de manera explícita mitjançant escrit de
de l'oferta econòmica, signat per la persona

En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat,
independentment
de la qualitat i detall de la seva justificació, que es
valora als punts precedents.
No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte
sinó que la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat
finalment com a òptim, un cop analitzades les diferents propostes aportades
pels licitadors en el seu conjunt.
Aquest termini s 'expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun
licitador en parlés de setmanes, l'equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a
efectes d 'oferta i dels càlculs posteriors.
Si no es presenta explícitament oferta pel que
puntuació serà de zero punts per aquest concepte.

respecta

Quedaran excloses de la
d'execució de licitació.

que

licitació

les

ofertes

al

superin

termini,

el

la

termini

Criteris d'adjudicació vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma
automàtica:

Criteri 4. Oferta econòmica (màxim 51 punts)
Els licitadors hauran de presentar el seu propi pressupost
informàtic - editable i pdf- i en paper de la següent manera:

en

suport

· Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l'ITEC,
. PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum
del pressupost i "últim full" on consten els imports resultants de l'oferta
econòmica abans d 'IVA i IVA inclòs.
· I en paper: igual que el PDF però sense imprimir la justificació dels preus
unitaris i, per tant, amb pressupost, resum del pressupost i "últim full"
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Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base
de licitació per garantir la seva congruència i l'homogeneïtat de les ofertes
a valorar. Per tant:
· No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.
· No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries
del projecte.
· No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d'abonament
íntegre o a justificar.
L'incompliment de qualsevol d'aquests 3 condicionants suposarà automàticament
l'exclusió del procés de licitació en considerar-se que l'oferta no s 'ajusta
a l'objecte del contracte.
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de
l'oferta presentada sinó que seran contractuals i serviran de base per a les
certificacions d'obra i per tant per al pagament d'aquesta.
Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a "l'últim
full" del pressupost detallat, se'n derivarà una baixa econòmica global de
l'oferta "B" respecte del preu de licitació. Aquesta baixa serà la base per a
la valoració d'aquest criteri núm. 4, únicament servirà per aquest fi i s
'expressa en % i en valors positius, segons la següent definició:

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius
d’incongruència amb el pressupost de licitació exposats anteriorment es
calcula un primer valor mitjà, el valor mitjà “corregit” inicial (Bmig,c,0).
Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en
funció del nombre d’ofertes presentades, es tindran en compte totes o
s’eliminaran els extrems segons el següent criteri:
-

No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat 6 o menys.

-

S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10
ofertes;

-

S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11
i 20 ofertes presentades;

-

S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de
20 ofertes presentades;

Aquest valor mitjà “corregit” inicial (Bmig,c,0) serveix en primera instància
per a la identificació d’aquelles ofertes que tinguin la consideració de
desproporcionades o anormals segons el següent criteri: tindran aquesta
consideració, aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa que
superi en 5 punts percentuals del preu de licitació aquest valor mitjà
corregit del conjunt de les baixes ofertades (Bmig,c,0).
Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu
l’art. 152 del TRLCSP, l’òrgan de contractació podrà demanar una justificació
detallada del cost d’execució material, seguint la pauta i contingut següent:
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• Materials : aportació
degudament signats.

de

certificats

de

compromís

del

subministrador

• Mà d'obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament,
que no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el
moment de l'aprovació d 'aquest plecs.
• Maquinària:
• Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte
l'amortització de la màquina en cada cas.
• Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l'empresa
propietària de la màquina, degudament signat.
• Subcontractistes:
En el cas que l'execució d'un conjunt de partides estigui prevista a càrrec
d'una empresa subcontractada, aquesta haurà d 'aportar el seu pressupost
detallat, justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes pautes
exposades als 3 punts precedents.
• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments
d'execució de cada partida, de cara a validar definitivament e l preu ofertat,
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el
llistat final d 'execució material dels preus ofertats i el seu cost real.
• Altres:
Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida i analitzada,
els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Joan Despí determinaran quines
justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes darreres
excloses del procediment mitjançant resolució motivada de la Mesa de
Contractació.
Així doncs, del conjunt finalment resultant d’ofertes acceptades, i ara ja
només a efectes de puntuació, es calcularan la Baixa Màxima (Bmax) i el valor
mitjà “corregit” (Bmig,c).
Aquest segon valor mitjà corregit calculat (Bmig,c) no suposarà un nou valor per
a la consideració d’ofertes desproporcionades, ja que aquesta identificació
s’ha de fer amb el conjunt de la totalitat de les ofertes de manera que es
dóna per tancada amb la primera de les anàlisis fetes en funció del primer
valor mitjà corregit calculat (Bmig,c,0).
Per tant, la puntuació final a obtenir per cada oferta acceptada,
exposada al gràfic adjunt, s’obtindrà segons la formulació següent:

•

Si B(%) ≤ Bmig,c

•

Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax

també
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Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de
licitació de sortida i, per tant, no es tindran en compte per als càlculs
anteriors.
Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada
concursant, s'aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i
respectant les divisions conceptuals descrites.
GRÀFIC DE VALORACIO SEGONS OFERTA ECONOMICA:

Els documents que acreditin el compromís de l'empresa en relació amb els
criteris que han de servir de base per adjudicar el contracte hauran d'estar
signats obligatòriament pel representant legal de l'empresa. El no compliment
d’aquest requisit no donarà dret a puntuar l’apartat corresponent.
Tindran
preferència
en
l'adjudicació
del
contracte
les
proposicions
presentades per les empreses que en el moment d'acreditar la solvència tècnica
exigida en aquest plec tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors
amb discapacitat superior al 2 per 100, sempre que llurs proposicions igualin
en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
que han de servir de base per a l'adjudicació.
Si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en quan a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge al 2 per cent, tindrà preferència en
l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de
treballadors fixes amb discapacitat en la seva plantilla.
En cas de persistir empat entre dos o més proposicions un cop aplicat el
criteri explicitat en el paràgraf anterior s'utilitzarà el sorteig com a
mètode per establir la classificació.
21. CRITERIS PER A LA CONSIDERACIÓ DE QUE UNA OFERTA CONTÉ VALORS ANORMALS O
DESPROPORCIONATS
1. Quan l'únic criteri valorable de forma objectiva a considerar per a
l'adjudicació del contracte sigui el del preu, el caràcter desproporcionat o
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anormal de les ofertes s'apreciarà aplicant els criteris de l’article 85 del
Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques sobre ofertes
econòmiques desproporcionades o temeràries.
2. En la resta de supòsits, el caràcter desproporcionat o anormal de les
ofertes econòmiques s'identificarà aplicant els criteris de l’article 85 del
Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques.
3.
Quan
s'identifiqui
una
proposició
que
pugui
ser
considerada
desproporcionada o anormal, s'ha de donar audiència al licitador que l'hagi
presentat per a que justifiqui la valoració de l'oferta i precisi les
condicions de la mateixa, en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el
procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les
condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar la
prestació, l'originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les
disposicions relatives a la protecció de l'ocupació i les condicions de
treball vigents en el lloc en què es vagi a realitzar la prestació, o la
possible obtenció d'una ajuda pública.
En el procediment
corresponent.

s'ha

de

sol·licitar

l'assessorament

tècnic

del

servei

4. Si l'òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel
licitador i els informes esmentats en l'apartat anterior, estima que l'oferta
no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
desproporcionats, l'exclourà de la classificació i acordarà l'adjudicació a
favor de la proposició econòmicament més avantatjosa, d'acord amb l'ordre en
què hagin estat classificades conforme al que assenyala l'apartat 1 de
l'article anterior.
Tot això sense perjudici de la facultat de l'òrgan de contractació d'apreciar,
no obstant, i previs els informes tècnics pertinents i considerant adequada la
justificació del licitador, que l'oferta permet l'execució del contracte
d'acord amb els requeriments dels plecs.

22. TERMINI DE VALIDESA DE LES OFERTES
Les ofertes presentades pels licitadors en aquest procediment tindran una
validesa mínima de tres mesos a comptar a partir de l'endemà de la
finalització del termini de presentació d'ofertes.
23. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
La licitació es farà pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) i al perfil de contractant de l'Ajuntament de
Sant Joan Despí.
24. FORMA I PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
L'òrgan de contractació anunciarà la licitació d'aquest contracte als
corresponents butlletins oficials d'acord amb el que disposa del TRLCSP, així
com en el perfil de contractant. Cada licitador no podrà presentar més d'una
proposició, ni subscriure cap proposta en unió temporal amb d'altres si ho ha
fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció
d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell
subscrites.
La presentació de la proposició suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions
d'aquest plec, sense excepció o reserva.
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Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran,
dins del termini assenyalat en l'anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), en el departament de Contractació de
l'Ajuntament de Sant Joan Despí, carrer Camí del Mig, núm.9, 08970 Sant Joan
Despí.
Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la
data d'imposició de la tramesa a les Oficines de Correus i anunciarà la
remissió de la seva oferta a l'òrgan de contractació, el mateix dia,
mitjançant tèlex, fax o telegrama remès al numero del registre general que
s'indiqui a l'anunci de licitació. En cas de que així s'indiqui a l'anunci de
licitació, podrà enviar-se per correu electrònic a l'adreça assenyalada. Sense
la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda
pel òrgan de contractació posteriorment a la data i hora de l'acabament del
termini assenyalat a l'anunci. Transcorreguts, no obstant això, deu dies
naturals següents a la data indicada sense haver-se rebut la proposició,
aquesta no serà admesa.
Les PROPOSICIONS seran presentades en el departament de Contractació de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí i estaran integrades per la següent
DOCUMENTACIÓ, amb la forma i contingut que s’indica:

a) INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ en aquest procediment, degudament
complimentada i signada segons el model que figura com ANNEX 1 d’aquest
plec. (Aquest document s'haurà de presentar en el Registre general de
l'Ajuntament i constituirà acreditació de la presentació efectiva de la
proposició)

b) SOBRE NÚMERO 1, relatiu a la documentació de caràcter administratiu
acreditativa dels requisits per participar en aquesta licitació. Aquest
sobre haurà de contenir els següents documents:
▪

DECLARACIÓ RESPONSABLE del licitador indicant que compleix les
condicions d’aptitud, capacitat i solvència establertes legalment per
contractar
amb
l'Administració
incloses
les
que
s’exigeixen
particularment
en
aquest
contracte.
Aquesta
declaració
seguirà
obligatòriament el model que s’adjunta a aquest plec com ANNEX 2.

▪

En el cas de presentar-se una unió temporal d’empresaris (UTE),
DECLARACIÓ DEL COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ d’una Unió Temporal d’Empreses
(UTE) en el cas d’esdevenir adjudicatària, indicant els noms i
circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cada un
d’ells.

▪

En
el
supòsit
que
en
aquesta
licitació
presentin
ofertes
individualitzades empreses d’un mateix grup, DECLARACIÓ manifestant
aquesta circumstància, expressant el percentatge de participació.

▪

Documentació acreditativa de tenir en la data de presentació de
l'oferta un nombre de treballadors en plantilla amb discapacitat que
sigui superior al 2 per 100.

El sobre número 1 es presentarà tancat de forma que garanteixi la integritat
del seu contingut fins el moment de la seva obertura. S'identificarà
obligatòriament amb la següent llegenda, que haurà d’estar signada pel
licitador o el seu representant legal:

"SOBRE NÚM. 1: Documentació administrativa acreditativa del compliment dels
requisits per participar en el procediment obert convocat per l'Ajuntament de
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Sant Joan Despí per a l'adjudicació del contracte que té per objecte les OBRES
DE REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL PASSEIG CAN MALUQUER,
expedient CO2018003ST, presentada per _____________________________, amb DNI:
_____________,
en
nom
propi
/
en
nom
de
l'empresa
____________________________(*), amb NIF: _____________ , amb el següent
domicili a efectes de comunicacions: adreça __________________; telèfon
__________ ; adreça electrònica ____________ "

c) SOBRE NÚMERO 2, relatiu a la documentació acreditativa dels elements de
l’oferta que per a la seva avaluació requereixen d’un judici de valor, que
haurà de contenir la següent documentació:
▫

Relació numerada de la documentació inclosa.

▫

Documentació acreditativa de l'oferta segons el que s'estipula en el
redactat dels criteris d'adjudicació 1, 2 i 3 d'aquest plec (Proposta
tècnica d’execució del projecte).

El sobre número 2 es presentarà tancat de forma que garanteixi la integritat i
secret del seu contingut fins el moment de la seva obertura en acte públic.
S'identificarà obligatòriament amb la següent llegenda, que haurà d’estar
degudament signada pel licitador o el seu representant legal:

"SOBRE NÚM. 2: Documentació relativa als aspectes de l’oferta que per a la
seva avaluació requereixen d’un judici de valor en el procediment obert
convocat per l'Ajuntament de Sant Joan Despí per a l'adjudicació del contracte
que té per objecte les OBRES DE REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
DEL
PASSEIG
CAN
MALUQUER,
expedient
CO2018003ST,
presentada
per
__________________________, amb DNI: _____________, en nom propi / en nom de
l'empresa ____________________________, amb NIF: _____________ , amb el
següent domicili a efectes de comunicacions: adreça __________________;
telèfon __________ ; adreça electrònica ____________ "

d) SOBRE NÚMERO 3, relatiu a la documentació acreditativa dels elements de
l’oferta avaluables de manera automàtica, que haurà de contenir la següent
documentació:
▫

Relació numerada de la documentació inclosa.

▫

ANNEX 5 (model d'oferta econòmica)

▫

Documentació justificativa de l’oferta en els termes previstos a la
clàusula relativa als criteris d’adjudicació:
“Els licitadors hauran de presentar obligatòriament el seu propi
pressupost en suport informàtic – en format editable i i en format PDF i en paper, de la següent manera:
▪

Editable:
l´ITEC.

arxiu

corresponent

al

programa

informàtic

TCQ

2000

▪

PDF:
arxiu
que
inclogui
justificació
dels
preus
unitaris,
pressupost, resum del pressupost i “últim full” on consten els
imports resultants de l’oferta econòmica abans d´IVA i IVA inclòs.
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de

▪

En paper: igual que el PDF però sense imprimir la justificació dels
preus unitaris i, per tant, amb pressupost, resum del pressupost i
“últim full”.”

El sobre número 3 es presentarà tancat de forma que garanteixi la integritat i
secret del seu contingut fins el moment de la seva obertura en acte públic.
S'identificarà obligatòriament amb la següent llegenda, que haurà d’estar
degudament signada pel licitador o el seu representant legal:

"SOBRE NÚM. 3: Documentació relativa als aspectes de l’oferta avaluables de
forma automàtica en el procediment obert convocat per l'Ajuntament de Sant
Joan Despí per a l'adjudicació del contracte que té per objecte l'execució de
les OBRES DE REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL PASSEIG CAN
MALUQUER, expedient CO2018003ST, presentada per ___________________________,
amb
DNI:
_____________,
en
nom
propi
/
en
nom
de
l'empresa
____________________________, amb NIF: _____________ , amb el següent domicili
a efectes de comunicacions: adreça __________________; telèfon __________ ;
adreça electrònica ____________ "

ADVERTÈNCIA
La inclusió incorrecta de documents en un o més dels sobres, produirà els
següents efectes:
- Si la documentació no vulnera el deure de mantenir secret el contingut de
les ofertes a incloure en els sobres 2 i 3 fins el moment de la seva obertura
en acte públic, serà separada de la resta de documentació i no constituirà
objecte d'estudi ni avaluació per part de la Mesa de Contractació o dels
tècnics que en el seu cas siguin els encarregats de realitzar informe tècnic
per encàrrec de la Mesa.
- Si la documentació inclosa en un sobre vulnera el deure de mantenir secret
el contingut de les ofertes a incloure en els sobres 2 i/o 3 fins el moment de
la seva obertura en acte públic, la proposició serà rebutjada íntegrament.

En el cas de presentar-se una unió temporal d’empresaris (UTE), tots els
documents hauran de ser subscrits per cada una de les empreses que conformaran
la UTE cas de resultar adjudicataris, llevat que hagin atorgat poders
suficients en dret a un d’ells per representar-les durant la licitació.
La documentació podrà presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
L’incompliment dels requisits formals de presentació de proposicions que
s’especifiquen en aquesta clàusula podrà ser motiu d’exclusió mitjançant
resolució motivada de l’òrgan de contractació, particularment els relatius a
la correcta identificació en cada sobre del seu contingut i de la persona o
representant legal que la presenta.

25. MESA DE CONTRACTACIÓ
L'òrgan de contractació competent en aquest procediment estarà assistit per la
mesa de contractació.
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La composició de la Mesa de Contractació serà la ratificada per l’Ajuntament
Ple en sessió de 9 de juliol de 2015 i posterior modificació per aprovada per
Resolució d’Alcaldia 2564 de 9.11.2016. La seva composició és la següent:
President
Agustín I. Gascón Millán, tinent d’alcalde i regidor delegat de Seguretat
Ciutadana i Convivència de la Corporació.
Vocals Titulars:
Juana Cano Expósito, en qualitat de membre de la Corporació, que també
actuarà com a vicepresidenta 1a. de la Mesa amb la funció de substituir al
president en cas d’absència.
Judit Riera Román, en qualitat de membre de la Corporació, que també
actuarà com a vicepresidenta de la Mesa amb la funció de substituir al
president en cas d’absència d’aquest i de la vicepresidenta 1a.
La Secretària de la Corporació o tècnic jurídic designat per la seva
substitució a la Mesa.
L’interventor o la interventora de la Corporació o la persona que legalment
el/la substitueixi.
El cap de Compres i Contractació.
L’arquitecte municipal.
L’enginyer industrial municipal
Secretari
Actuarà com a Secretari de la Mesa el senyor Ferran Guasch Ferrer, funcionari
de la Corporació.
Si així ho considera, la Mesa de contractació podrà ser assistida per personal
tècnic qualificat als efectes previstos a l'article 160 del TRLCSP.

26. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Recepció
de
documentació,
certificació
i
qualificació
dels
documents
acreditatius de l'aptitud, la capacitat i la solvència per contractar (sobre
número 1)
En aquest procediment, i en compliment del que disposa l'article 146 del
TRLCSP, l'acreditació prèvia del compliment dels requisits de l'aptitud, la
capacitat i la solvència per contractar queda substituïda per la presentació
d'una declaració responsable que seguirà el model que s'adjunta com ANNEX 2
del plec. L'acreditació de la possessió i vigència de dita documentació
s'exigirà al licitador proposat com adjudicatari prèviament a l’acte
d’adjudicació.
L'acte de qualificació de dita documentació serà efectuat per
la Mesa de Contractació previ requeriment a l'adjudicatari proposat.
Finalitzat el termini de recepció de proposicions, el departament de
Contractació expedirà una relació de les proposicions rebudes, les presentades
per correu que compleixin amb els requisits exigits per a aquest mitjà de
presentació, però encara no rebudes o, si escau, sobre l'absència de
licitadors, que, juntament amb la documentació que integra les proposicions,
remetrà al secretari de la Mesa de Contractació designat per l'òrgan de
contractació.
En el supòsit que s’observés en la documentació que integra el sobre número 1
alguna defecte de caràcter formal subsanable, el departament de Contractació,
prèviament a remetre les proposicions al secretari de la Mesa, requerirà al
licitador per a que efectuï l’oportuna subsanació en els termes indicats a
l’article 81.2 del RD 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament General de la
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Llei de Contractes de les Administracions Públiques. D’aquestes actuacions i
el seu resultat s’emetrà el corresponent informe, que acompanyarà la
documentació a lliurar al secretari de la Mesa.
Rebudes les proposicions pel secretari de la Mesa de Contractació, aquest ho
comunicarà al President, el qual procedirà a convocar la Mesa de Contractació.
Constituïda la Mesa, es procedirà a declarar l’admissió dels licitadors quina
documentació presentada reuneixi els requisits formals establerts en el plec,
així com, si es dona el cas, la no admissió a participar en la licitació
d’aquells que no els reuneixin transcorregut el termini atorgat per a la seva
subsanació, fet que es farà constar de manera motivada a l’acta de la sessió.
Obertura, examen i valoració de la documentació relativa als aspectes de
l’oferta que per a la seva avaluació depenen d'un judici de valor (Sobre
número 2)
L'obertura de la documentació inclosa en el sobre número 2, relativa als
criteris d'adjudicació que per a la seva avaluació depenen d'un judici de
valor, es realitzarà en acte públic en un termini no superior a set dies
comptadors des de l'obertura de la documentació administrativa (sobre 1).
Prèviament a l'obertura dels sobres, el President de la Mesa manifestarà el
resultat de la qual·lificació de la documentació acreditativa dels requisits
d'aptitud, capacitat i solvència (sobre número 1), amb expressió de les
proposicions admeses i les proposicions rebutjades, així com la causa o causes
d'inadmissibilitat de les rebutjades.
A continuació, s'obrirà el sobre corresponent als criteris no quantificables
automàticament (sobre núm.2).
Posteriorment, la documentació inclosa serà avaluada i ponderada per la Mesa
de Contractació d'acord amb els criteris que figurin en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, amb l'assistència tècnica prevista a l'article
160 del TRLCSP.
La puntuació assignada als criteris que depenen d'un judici de valor es farà
pública en l'acte d'obertura de la resta de documentació que integra la
proposició (sobre número 3: criteris d'avaluació automàtica).
La data, lloc i hora de l'acte públic d'obertura de la documentació relativa
als criteris d'adjudicació que per a la seva avaluació depenen d'un judici de
valor (Sobre número 2) serà comunicat a les empreses licitadores mitjançant
anunci en el perfil del contractant ( www.sjdespi.cat ).
Obertura, examen i valoració de la documentació relativa als
d'adjudicació avaluables de forma automàtica (Sobre número 3 i últim)

criteris

L'obertura de la documentació inclosa en el sobre número 3, relativa als
criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica, es realitzarà en acte
públic anunciat amb la suficient antelació en el perfil del contractant.
Constituïda la Mesa, es procedirà en primer lloc a fer pública la puntuació
assignada als criteris que depenen d'un judici de valor, de conformitat amb el
que disposa l'apartat 3 de l'article 30 del RD 817/2009 de 8 de maig, de
desenvolupament parcial de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
sector Públic.
Seguidament, la Mesa procedirà a l'obertura de la documentació relativa als
criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica i, posteriorment,
procedirà a la seva valoració de conformitat amb el que disposa el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, amb l'assistència tècnica prevista a
l'article 160 del TRLCSP.
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La data, lloc i hora de l'acte públic d'obertura de la documentació relativa
als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica (sobre número 3)
serà comunicat a les empreses licitadores mitjançant anunci en el perfil del
contractant ( www.sjdespi.cat ).
Classificació
l’adjudicació

de

les

ofertes,

adjudicació

del

contracte

i

notificació

de

Finalitzada la fase de valoració de les ofertes, la Mesa de Contractació,
classificarà, per ordre decreixent segons la puntuació total obtinguda, les
proposicions admeses i que no hagin estat declarades desproporcionades o
anormals, elevant la proposta de classificació a l’òrgan de contractació als
efectes del que disposa l’article 151 del TRLCSP.
A la vista de la proposta de classificació, l’òrgan de contractació, en virtut
del que disposa l'esmentat article 151 del TRLCSP, requerirà al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a que dins del
termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut
el requeriment, presenti la següent documentació:
a) Documentació
acreditativa
del
compliment
dels
requisits
d’aptitud,
capacitat i solvència en la data de finalització del termini de presentació
de les proposicions segons la relació de documents que s’indica a l’ANNEX 3
d’aquest plec, en el supòsit que dita documentació no hagi estat requerida
amb anterioritat.
b) Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva fixada en la
resolució o acord d’adjudicació provisional, si així ho fixa el plec.
c) Certificats de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la
Seguretat Social conforme l’adjudicatari provisional està al corrent de les
seves obligacions.
d) Original o còpia compulsada de l'alta en l'impost sobre Activitats
Econòmiques en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte, sempre que
exerceixi activitats subjectes a aquest impost, en relació amb les que
vingui realitzant en la data de presentació de la seva proposició referida
a l'exercici corrent o l'últim rebut, completat amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'esmentat
import. Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de
presentar declaració responsable indicant la causa de l'exempció.
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e) Document acreditatiu d’haver ingressat en la Tresoreria municipal l'import
de les despeses corresponents a la publicitat de la licitació en compliment
del que disposi el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Exempció de presentació de documentació en el cas d'empreses inscrites en el
Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE)
La presentació del certificat d'inscripció en el RELI o en el ROLECE, eximeix
l’empresa del lliurament material de la documentació que acredita la
personalitat jurídica, la capacitat d’obrar per licitar i firmar contractes,
la
representació,
la
solvència
econòmica
i
financera
i
tècnica
o
professional, la classificació empresarial si procedeix, l’alta en el impost
d’activitats econòmiques i el rebut del darrer pagament.
Així mateix el lliurament d’aquest certificat dispensa l’empresa de presentar
la declaració que no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a
la prohibició de contractar que estableix l’article 60 del TRLCSP,
especialment la circumstància de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la seguretat social.
Tot això sense perjudici de les facultats de l’òrgan de contractació per
requerir a l’empresa qualsevol aclariment o documentació complementària
respecte a la inexistència de prohibicions per contractar i/o la millor
acreditació de la solvència econòmica, tècnica i/o financera i classificació,
si procedeix, del licitador.

La qualificació de la documentació acreditativa de la personalitat,
representació si escau, capacitat i solvència (article 146 del TRLCSP) serà
efectuada per la Mesa de Contractació. El secretari de la Mesa estendrà l'acta
relativa al seu resultat als efectes que legalment pertoquin.
En el supòsit que el requeriment previst a l'article 151 del TRLCSP no es
formalitzi adequadament en el termini assenyalat o en el termini que s'hagués
atorgat per subsanar defectes subsanables, s’entendrà que el licitador ha
retirat materialment la seva oferta, i en aquest cas es procedirà a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades
les
ofertes,
prèvia
resolució
motivada
de
l’òrgan
de
contractació.
En el cas en que l'òrgan de contractació
documentació acreditativa dels requisits
capacitat i solvència, podrà aplicar-se la
establerta a l'article 60.1.e) del TRLCSP,
procediment contradictori.

apreciés possible falsedat en la
de personalitat, representació,
causa de prohibició de contractar
prèvia incoació del corresponent

Un cop formalitzat adequadament el requeriment, l’òrgan de contractació
adjudicarà el contracte de manera motivada dins dels cinc dies hàbils següents
a la recepció de la documentació requerida.
L'adjudicació serà notificada a tots els licitadors i, simultàniament, serà
publicada al perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí (
www.sjdespi.cat ).
En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què
s’ha de procedir a la formalització del contracte de conformitat amb l’article
156 del TRLCSP.
27. RENÚNCIA O DESESTIMENT
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Correspon a l'òrgan de contractació, per raons d'interès públic degudament
justificades, renunciar a celebrar un contracte o desistir del procediment
abans de l'adjudicació.
28. VALIDACIÓ DEL PODER DE REPRESENTACIÓ DE L'ADJUDICATARI DEL CONTRACTE
La documentació que acrediti la representació i facultats de l'empresari que
resulti adjudicatari haurà de ser validada per la Secretaria de la Corporació,
prèviament a la formalització del contracte, sens perjudici de les
responsabilitats en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa
d’aquest document en la data final del termini per a la presentació de
proposicions.
29. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 156
del TRLCSP.
En tractar-se d'un procediment d'adjudicació no susceptible de recurs
especial, l'adjudicatari s'obliga a formalitzar-lo mitjançant document
administratiu no més tard dels
15 dies hàbils següents a aquell en que es
rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors.
L'adjudicatari podrà sol·licitar que el contracte s'elevi
pública, essent al seu càrrec les corresponents despeses.

a

escriptura

En el supòsit que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses, aquesta
haurà d'estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
Serà condició per formalitzar el contracte que l'adjudicatari definitiu hagi
presentat prèviament còpia de la pòlissa d'assegurança exigida en el plec i de
les condicions particulars i generals que regulin l'assegurança i del rebut de
pagament de la prima.
30. ASSEGURANCES
L’adjudicatari
s’obliga
a
disposar
d’una
pòlissa
d’assegurança
responsabilitat civil per un import mínim de 1.200.000,00 euros.

de

Amb caràcter previ a la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de
presentar davant l'òrgan de contractació una fotocòpia legitimada o
confrontada de les pòlisses, de les condicions particulars i generals que
regulin les assegurances i dels rebuts de pagament de les primes.

31. DEVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
RESULTAT ADJUDICATARIS DEL CONTRACTE

PELS

LICITADORS

QUE

NO

HAGIN

Durant el període de tres mesos, comptador a partir de la finalització del
termini legal per recórrer davant la jurisdicció competent l'adjudicació del
contracte i sempre que no s'hagi interposat cap recurs, les empreses
licitadores
que
no
hagin
resultat
adjudicatàries
podran
retirar
la
documentació tècnica i administrativa que hagin presentat per participar en la
licitació.
Transcorregut
aquest
termini
sense
que
s'hagi
exercit
aquest
dret,
l'Ajuntament de Sant Joan Despí podrà disposar lliurement d'aquesta
documentació, procedint, si ho estima convenient i no hi ha cap procediment de
reclamació en curs, a la seva destrucció.
En el supòsit de que un o més dels licitadors hagin presentat recurs contra
l'adjudicació del contracte, el termini de tres mesos a que fa referència el
paràgraf primer d'aquesta clàusula comptarà a partir de la data de resolució
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del recurs que posi fi a la via administrativa o a qualsevol acció que permeti
la possibilitat de revisar l'acord d'adjudicació.

32. DESPESES DEL CONTRACTE: ANUNCIS I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
L'adjudicatari o adjudicataris del concurs resten obligats al pagament de les
despeses obligatòries de la publicitat de la licitació, de conformitat amb
allò que disposa l'article 67.2 g) del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que
s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques, fins a un import màxim de 500,00 euros, i en general de totes les
despeses derivades del contracte i de la seva formalització.
A tal efecte, l’Ajuntament podrà exigir
procediment que siguin d'aplicació.

el

seu

abonament

pels

mitjans

i

33. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
1. D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el
caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a
l’execució del contracte i a la què s’hagi donat tal caràcter en aquest Plec o
en el contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des
del coneixement de la informació de referència.
2. De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no
podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada
expressament per aquests com a confidencial. Aquest caràcter fa referència
particularment als secrets comercials o tècnics i als aspectes confidencials
de les ofertes.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.

III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

34. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L'òrgan de contractació podrà designar expressament un responsable del
contracte, que podrà ser una persona física o jurídica, al que correspondrà
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta execució de la prestació
pactada, sens perjudici de les facultats que corresponen al director
facultatiu.
Quan no hagi designació expressa per l'òrgan de contractació, serà Responsable
del Contracte el Cap del Servei encarregat del control i seguiment de l'obra,
o persona del seu Servei en qui delegui.
Amb caràcter general, seran funcions del Responsable del Contracte, a més de
les establertes per Llei, les derivades de la coordinació dels treballs, així
com la comprovació i vigilància dels termes establerts en el contracte.
A aquests efectes, durant l'execució del contracte, els tècnics del Servei
encarregat, podran inspeccionar les obres quantes vegades considerin necessari
i sol·licitar la informació que estimin oportuna per al correcte control de
les mateixes.
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Amb aquesta finalitat, tant el Responsable del Contracte com els Serveis
Tècnics de l'Ajuntament de Sant Joan Despí i l'auditoria de qualitat designada
per aquest, tindran lliure accés a l'obra, quedant el contractista obligat a
facilitar la visita així com els mitjans necessaris per a la realització de
les actuacions pertinents

35. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
No procedeix en aquest contracte.

36. SEGUIMENT
CONTRACTE

DEL

COMPLIMENT

DE

LES

CONDICIONS

ESPECIALS

D’EXECUCIÓ

DEL

No procedeix en aquest contracte.

37. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
El Pla de Seguretat i Salut en el treball, redactat per tècnic amb la
titulació exigida legalment i subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de
ser presentat a l'Ajuntament de Sant Joan Despí en el termini màxim de 30 dies
naturals des de la data de notificació de l'adjudicació, a fi de que pugui ser
aprovat prèviament a l'inici de l'obra. Sense la seva aprovació
no podrà
iniciar-se l'execució de l'obra.
L'incompliment del termini i com a conseqüència d'això, la impossibilitat
d'aprovar el Pla, no impedirà la comprovació del replanteig ni l'autorització
de l'inici de l'obra, si bé aquesta no podrà començar efectivament sense
l'esmentada aprovació del Pla. En aquest supòsit, el termini contractual
començarà a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i
l'autorització de l'inici de les obres, en la qual es deixarà constància dels
extrems esmentats.
El contractista està obligat a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes
les mesures i elements necessaris per complir el que disposa la legislació
vigent sobre la matèria, les normes de bona construcció, i les especificacions
i prescripcions recollides en l'Estudi de Seguretat i Salut.
Els locals i serveis per a higiene i benestar dels treballadors que
esdevinguin obligats per l'Estudi de Seguretat i Salut o per les disposicions
vigents sobre la matèria hauran de ser situats en els llocs indicats en
l'esmentat estudi, excepte autorització expressa de l'Ajuntament en un altre
sentit. En tot cas seran per a ús exclusiu del personal adscrit a l'obra.
Qualsevol variació que es plantegi de les característiques i emplaçament
d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla, requerirà la prèvia
modificació del mateix, així com el seu posterior informe i aprovació en els
termes establerts per les disposicions vigents.
Aquests locals i serveis hauran d'estar en servei des de l'inici de l'obra, i
hauran de comptar amb l'autorització de l'Ajuntament per a la seva retirada.
38. CONTROL DE QUALITAT
El control de qualitat està inclòs en el contracte. L'adjudicatari haurà de
presentar una proposta de no menys de tres empreses degudament acreditades i a
les que no estigui vinculat en el sentit que estan definides en l'article 145
del TRLCSP (aquelles que es trobin en algun dels supòsits previstos a
l'article 42 del Codi de Comerç).
L'Ajuntament de Sant Joan Despí designarà, d'entre les propostes presentades
pel contractista de l'obra, a l'entitat pública o privada que hagi de
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subcontractar l'empresa adjudicatària de l'obra, a l'efecte dels assajos,
controls, proves i anàlisis previstos en la clàusula corresponent d'aquest
plec.

39. LLICÈNCIES, AUTORITZACIONS I IMPOSTOS
El contractista, en nom propi o de l'Ajuntament, està obligat a gestionar
l'atorgament de quantes llicències, impostos, autoritzacions i requeriments
establerts en les normes i ordenances municipals i de qualsevol altre
organisme públic o privat siguin necessaris per a l'inici, execució i
lliurament a l'ús o servei de les obres, sol·licitant de l'Ajuntament els
documents que per això siguin necessaris, sense perjudici de l'actuació que a
aquest últim li correspongui.
Així mateix, el contractista estarà obligat a abonar en els terminis
voluntaris establerts l'import de les despeses i exaccions derivats dels
impostos, llicències, autoritzacions i requeriments referits anteriorment i
qualsevol altre que gravi l'execució i posterior ocupació de l'obra, despeses
que seran per compte del contractista donant coneixement immediatament a
l'Ajuntament d'haver complert aquests tràmits.
L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses
assumides per l'oferta econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual
es trasllada l'obligació de pagament a l'adjudicatari del contracte.
El contractista indemnitzarà a l'Ajuntament per qualsevol perjudici que
ocasioni l'incompliment d'aquesta clàusula. Si considerés que les liquidacions
practicades no s'ajusten a dret, el contractista quedarà legitimat per a
interposar contra les mateixes els recursos pertinents, comunicant aquest
extrem a l'Ajuntament.

40. MAQUINÀRIA, MITJANS AUXILIARS, PERSONAL, MÀ D'OBRA I SUBCONTRACTES
En el termini de 30 dies des de la formalització del contracte, el
contractista presentarà a l'Administració relació detallada dels següents
extrems:
a) Maquinària, mitjans auxiliars, serveis, instal·lacions i construccions
provisionals que s'hauran d'emprar en l'execució dels treballs.
b) Parts de l'obra a realitzar mitjançant subcontractes, amb indicació del
pressupost de les mateixes, als efectes previstos en l'article 227 del
TRLCSP.
A aquests efectes, en l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre de
Subcontractació en el qual l'empresa constructora mantingui permanentment
actualitzada la relació de subcontractistes i les partides amb ells
contractades.
c) En el cas que s'estableixi que la realització del control de qualitat de
l'obra estigui inclosa en el contracte, es presentaran un mínim de tres
propostes de designació de l'empresa amb la qual es pretén contractar la
realització d'aquest control de qualitat, les quals obligatòriament hauran
d'estar acreditades conforme al Decret 13/1988, de 27 de gener i Ordre de
15 de juny de 1989, en el cas de laboratoris, a l'efecte de la seva
autorització per l'Administració. Les empreses proposades no podran, en cap
cas, ser empreses vinculades a l'adjudicatari de les obres, en el sentit
que són definides en l'article 145 del TRLCSP.
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La persona designada com Cap d'Obra tindrà capacitat per representar a
l'empresa en tot quant es refereixi a l'execució de l'obra i quedarà adscrit
permanentment a la mateixa amb dedicació plena durant el temps d'execució de
les obres, havent de romandre durant les hores de treball a peu d'obra.
L'Administració podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins
que el contractista hagi presentat degudament els documents anteriorment
assenyalats, sense que això pugui originar dret al cobrament d'interessos de
demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions.

41. ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES
La comprovació del replanteig es realitzarà en el termini màxim d'un mes des
de la signatura del contracte segons el que preveu l'article 229 del TRLCSP,
autoritzant-se, si escau, l'inici de les obres.
42. PROGRAMA DE TREBALL A PRESENTAR PER L'ADJUDICATARI DEL CONTRACTE
No procedeix en aquest contracte.
43. DIRECCIÓ FACULTATIVA I INSPECCIÓ DE LES OBRES
La Direcció facultativa de l'obra, que inclou la Direcció de l'Obra, la
Direcció de l'Execució de l'Obra i la Coordinació de la Seguretat en l'Obra,
podrà ser desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració o
per tècnics per ella contractats.
La Direcció facultativa serà responsable que aquestes funcions es portin a
terme amb estricta subjecció al projecte aprovat i que les mateixes es
realitzin dintre dels terminis establerts. La Direcció facultativa no podrà
introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, alteracions en les
unitats d'obra sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. Així
mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà
adoptar decisió alguna que pugui implicar la introducció de modificacions
sobre el projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al que disposa aquest
plec en matèria de modificació del contracte.
La realització pel contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense
autorització prèvia de l'Ajuntament, encara que aquestes es realitzin per
instrucció de la Direcció facultativa, no generarà obligació alguna per a
l'Ajuntament, quedant a més el contractista obligat a refer les obres
afectades sense dret a cap abonament, tot això sense perjudici de les
responsabilitats que l'Ajuntament pugui exigir a ambdós per incompliment dels
seus respectius contractes.
En l'oficina d'obres haurà d'existir un llibre d'ordres, un llibre
d'incidències i un llibre de subcontractació, així com la documentació
necessària per al desenvolupament de les obres, en el qual la Direcció
facultativa de l'obra farà constar, per escrit, les instruccions que,
periòdicament i per al millor desenvolupament d'aquelles formuli al
contractista.
És potestat de l'Ajuntament, a través del Responsable del Contracte, exercir
de manera continuada i directa, la coordinació, supervisió, control i
seguiment del contracte.
El contractista facilitarà a l'Ajuntament, sense cost addicional algun,
l'assistència professional dels seus propis experts, ja sigui per a
presentacions, reunions explicatives o d'informació o d'aclariment de dubtes
que es puguin plantejar en relació amb la realització de les obres.
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44. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I ECONÒMIQUES DEL CONTRACTISTA
El personal adscrit pel contractista a la prestació objecte del contracte no
tindrà cap relació laboral amb l'Ajuntament de Sant Joan Despí sota cap
concepte, depenent exclusivament del contractista a tots els efectes.
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de seguretat social, de Seguretat i Salut laboral i, per
tant, estarà
obligat a disposar les mesures exigides per aquestes
disposicions, sent al seu càrrec la despesa que això origini.
En general, el contractista respondrà de quantes obligacions li vénen
imposades pel seu caràcter de d’ocupador, així com del compliment de quantes
normes regulen i desenvolupen la relació laboral o d'altre tipus, existent
entre aquell, o entre els seus subcontractistes i els treballadors de l'un i
l'altre, sense que pugui repercutir contra l'Ajuntament cap multa, sanció o
qualsevol tipus de responsabilitat que per incompliment d'alguna d'elles,
poguessin imposar-li els organismes competents.
En qualsevol cas, el contractista indemnitzarà a l'Ajuntament de tota
quantitat que es veiés obligada a pagar per incompliment de les obligacions
aquí consignades, encara que això li vingui imposat per resolució judicial o
administrativa.
45. ASSAJOS I ANÀLISIS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA
L'Administració designarà, d'entre les tres propostes presentades pel
contractista de l'obra, a l'entitat pública o privada que hagi de
subcontractar l'empresa adjudicatària de l'obra, a l'efecte dels assajos,
controls, proves i anàlisis previstos en aquesta clàusula.
Les empreses proposades pel contractista de l'obra per a la realització dels
assajos i anàlisis no podran ser empreses vinculades al mateix, en el sentit
que estan definides en l'article 145 del TRLCSP, i hauran d'estar degudament
acreditades.
Seran de compte del contractista les despeses d'assaig i controls de qualitat
acordats per la direcció facultativa de l'obra en una quantia màxima
equivalent al 1,5% de l'import d'execució material del projecte base de
licitació. No obstant això, no tindran tal limitació i correran íntegrament
per compte del contractista, les despeses derivades de controls que sigui
necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en
l'execució de l'obra.
El Control de Qualitat de les actuacions reflectides anteriorment es recollirà
en informes mensuals on s'indicaran les incidències detectades que pugui
afectar a l'execució de l'obra projectada. A l'esmentat informe s'adjuntarà
còpia de tota la documentació generada.
Els assajos establerts en els apartats anteriors, que per qualsevol
circumstància no siguin realitzats i abonats pel contractista, podran ser
executats per l'Ajuntament i el seu import deduït de les certificacions
mensuals corresponents.
En qualsevol cas, les despeses d'assajos destinats a informació, verificació o
comprovació d'unitats d'obra mal executades per l'empresa contractista de les
obres, seran abonats per aquesta en la seva totalitat, sigui quin sigui el seu
import, sent el mateix a compte del contractista.
Si per qualsevol circumstància, els assajos establerts en el paràgraf
anterior, no són realitzats i abonats pel contractista de l'obra, aquests
podran ser ordenats per la Direcció facultativa, prèvia autorització de
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l'Ajuntament i el seu import serà deduït de les certificacions d'obra mensuals
corresponents.

46. PRODUCTES INDUSTRIALS EMPRATS EN L'OBRA
Els materials, elements, màquines i equips o sistemes i procediments
constructius a emprar en l'obra hauran de reunir les qualitats i
característiques marcades en els documents contractuals del Projecte o en les
normes d'obligat compliment.
Si en els documents contractuals figurés alguna marca, model o denominació
específics d'un producte industrial per designar-lo, s'entendrà que la seva
menció es refereix a les qualitats i característiques d'aquest producte,
podent el contractista, prèvia conformitat de la Direcció facultativa,
utilitzar productes d'altres marques o models sempre que aquests compleixin
estrictament els esmentats requisits de qualitat i característiques.
Si existeixen segells, marques de qualitat, certificacions o autoritzacions
per a determinats productes industrials a emprar en l'obra, serà obligatori la
utilització de marques comercials que disposin d'aquells.

47. OFICINA D'OBRES
Dintre del perímetre de l'obra, excepte autorització expressa de l'Ajuntament
en altre sentit, haurà de situar-se una Oficina per al Cap d'Obra, els seus
auxiliars i personal tècnic, havent de conservar en ella còpia autoritzada
dels documents contractuals del projecte o projectes base del contracte, els
Llibres d'Ordres, Incidències per al control i seguiment del pla de Seguretat
i Salut en les Obres, i el de Subcontractació, el Pla de Seguretat i Salut, i
quanta
documentació
sigui
així
mateix
necessària
per
al
correcte
desenvolupament de l'execució de les obres.
48. SENYALITZACIÓ DE L'OBRA I/O DE L'EDIFICI
El contractista
senyalització:

vindrà

obligat

a

realitzar

les

següents

actuacions

de

Senyalització de l'Obra:
a) Adquisició, col·locació i conservació durant el període d'execució dels
cartells d'obres, en llocs que siguin determinats per l'Ajuntament. Les
dimensions, text i numero de cartells seran determinats en cada cas concret
per l'Ajuntament.
Qualsevol altre cartell que es col·loqui pel contractista durant l'execució
de les obres haurà de contar amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.
Per a l'abonament de la primera certificació serà necessari la presentació
de la documentació acreditativa de la seva col·locació.
b) Adquirir i instal·lar les senyalitzacions d'obres, establertes en el
Projecte i en el Pla de Seguretat i Salut aprovats per l'Ajuntament, així
com les exigides per les disposicions vigents, que siguin necessàries per a
la seva correcta execució. Aquest apartat inclourà, en funció del tipus
d'obra, els avisos o comunicacions que puguin ser necessari efectuar als
veïns afectats.
Tant els cartells d'obres com qualsevol altre que s'hagués col·locat, així com
la senyalització que no formi part definitiva de l'obra, haurà de ser retirada
una vegada finalitzades les obres i amb anterioritat a la recepció de les
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mateixes, havent de comptar a aquests efectes amb l'autorització prèvia de la
Direcció facultativa.
Els costos de les actuacions de senyalització contemplats en aquesta clàusula,
en el cas que no es trobin desglossats en el pressupost del projecte licitat,
es consideren inclosos en les despeses generals del projecte d'obra licitat i
per tant en l'oferta econòmica presentada. Així mateix es consideren inclosos
els costos de les obres que siguin necessàries per a la correcta col·locació
d'aquesta senyalització.
49. INFORMACIÓ GRÀFICA DE LES OBRES
El contractista estarà obligat a lliurar a l'Ajuntament de Sant Joan Despí un
reportatge fotogràfic que recollirà les fases més significatives del procés
d'execució de l'obra, des del seu inici fins a la seva finalització.
Els documents establerts en aquesta clàusula seran propietat de l'Ajuntament
de
Sant
Joan
Despí.
Igualment
quedaran
de
propietat
exclusiva
de
l'Administració els drets d'explotació d'aquests documents, sense que puguin
ser reproduïts total o parcialment sense el seu prèvia i expressa
autorització.
50. OBLIGACIÓ DE SIGIL
L'adjudicatari estarà obligat a guardar sigil respecte a les dades o
antecedents que, no essent públics o notoris, estan relacionats amb l'objecte
del contracte o dels quals tingui coneixement amb motiu de la seva execució,
no podent, per tant, proporcionar informació a tercers sobre la matèria
objecte del contracte, ni permetre l'accés a l'obra amb aquesta finalitat,
tret que compti a aquests efectes amb la prèvia autorització de l'Ajuntament.
L'adjudicatari no podrà, sense prèvia autorització escrita de l'Administració,
publicar notícies, dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a
tercers la seva publicació. L'incompliment de les obligacions anteriorment
ressenyades s’estableix expressament com causa de resolució del contracte.
L'Administració es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol
forma, explotar directa o mitjançant acords amb tercers tots els reportatges
fotogràfics, audiovisuals i de tot tipus, que cregui oportú fer de les obres
que executi l'adjudicatari.
51. SUBCONTRACTACIÓ
El contractista podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de la
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions previstos en els
articles 227 i 228 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(arts.) i la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, Reguladora de la subcontractació
al sector de la construcció.
52. TERMINIS I PENALITATS
El contractista queda obligat al compliment del contracte dintre del termini
total fixat en aquest plec per a la seva realització, així com dels terminis
parcials en el cas que s'hagin fixat.
La constitució en mora pel contractista no precisarà intimació prèvia per part
de l'Administració. La imposició de penalitats conseqüents amb aquest retard
s'aplicarà automàticament per l'òrgan de contractació.
Si arribat al final de qualsevol dels terminis parcials o del final, el
contractista hagués incorregut en mora per causes imputables a ell mateix,
l'Ajuntament podrà optar indistintament, en la forma i condicions establertes
en el
article 212 del TRLCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua de
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garantia definitiva
l'esmentat article.

o

per

la

imposició

de

les

penalitats

establertes

en

L'import de les penalitats no exclou la indemnització a que pogués tenir dret
l'Ajuntament per danys i perjudicis originats per la demora del contractista.
Si el retard fora per motius no imputables al contractista s'estarà al que
disposa l'article 213 del TRLCSP.
Aquest Plec inclou penalitats per al cas de compliment defectuós de la
prestació objecte del contracte o per al supòsit d'incompliment dels
compromisos o de les obligacions essencials d'execució que s'haguessin
establert conforme als articles 64.2 i 118.1 del TRLCSP. Aquestes penalitats
seran proporcionals a la gravetat de l'incompliment, i la seva quantia no
podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte. Per a la imposició
d'aquest tipus de penalitats es tramitarà un procediment en el qual
necessàriament tindrà lloc tràmit d'al·legacions al contractista.

53. PENALITATS
S'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes
previstes a continuació, sempre i quan no tinguin el caràcter d'obligacions
contractuals essencials, cas en que s'estarà al que disposa la clàusula
relativa a causes de resolució del contracte:
a) Per incompliment de les condicions especials d'execució (només en el cas
que estiguin contemplades en el plec). L'incompliment de qualsevol de les
condicions d'execució establertes en el plec donarà lloc a la imposició al
contractista de les següents penalitats:
-

Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l'import d'adjudicació
del contracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi
que l'incompliment és greu o molt greu. En aquests supòsits, les quanties
podran assolir fins un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament.
La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la
gravetat.

-

Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte
de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista, o sobre la
garantia, conforme a l'article 196.8 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.

El compliment per l'adjudicatari de les condicions especials d'execució podrà
verificar-se per l'òrgan de contractació en qualsevol moment durant l'execució
del contracte i, en tot cas, es comprovarà al temps de la recepció de les
obres.
Quan l'incompliment es refereixi a la contractació de personal en els termes
indicats en la clàusula relativa a condicions especials d'execució, serà
considerada com a infracció molt greu.
b) Per compliment defectuós. S'imposaran penalitats per compliment defectuós
en els següents termes:
-

Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser
rebudes per causes imputables al contractista.

-

Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del
contracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que
l'incompliment és greu o molt greu. En aquests casos podran assolir fins
un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en
l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.
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-

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de
l'obligació que legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.

c) Per
incomplir
criteris
d'adjudicació.
S'imposaran
al
contractista
penalitats per incomplir els criteris d'adjudicació en els següents termes:
-

Si, durant l'execució del contracte o al temps de la seva recepció,
s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert
algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, en especial
els relatius al volum de mà d'obra a utilitzar en l'execució del
contracte.

-

Per considerar que l'incompliment afecta a un criteri d'adjudicació serà
precís que en descomptar-se un 25 per 100 de la puntuació obtinguda pel
contractista en el criteri d'adjudicació incomplert, resultés que la seva
oferta no hauria estat la més ben valorada.

-

Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del
contracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que
l'incompliment és greu o molt greu, en el cas del qual podran assolir fins
un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en
l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.

d) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables,
hagués incorregut en demora, tant en relació amb el termini total com amb els
terminis parcials establerts, s'estarà al disposat a l'article 212 del TRLCSP
quant a la imposició d'aquestes penalitats.

54. RÈGIM DE PAGAMENTS
La tramitació corresponent per a l'abonament de les prestacions al
contractista s'efectuarà de conformitat amb el que s'estableix en els articles
216 i 232 del TRLCSP. La direcció facultativa expedirà les certificacions amb
caràcter mensual.
55. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES
1. Si l'Administració acordés la suspensió temporal total de les obres, per
causes imputables a ella mateixa i per un període de temps que no doni dret
a l'adjudicatari a sol·licitar la resolució del contracte, conforme es
preveu en els apartats a), b) i c) de l'article 237 del TRLCSP, procedirà
l'abonament al contractista dels danys i perjudicis efectivament soferts
per aquest.
Igualment procedirà aquest abonament en el cas que, donant-se les
circumstàncies establertes en els esmentats apartats de l'article 237 del
TRLCSP per a la resolució del contracte, l'adjudicatari no la sol·licités.
A aquests efectes podran ser indemnitzablee els costos directes, els costos
indirectes i les despeses generals no amortitzats durant la suspensió,
sempre que el contractista hagi adoptat les mesures necessàries per a que
els perjudicis siguin els mínims possibles per a l'Ajuntament. Així, el
contractista haurà d'adoptar totes les mesures incloses en l'àmbit de la
seva diligència per minimitzar les conseqüències econòmiques de qualsevol
paralització de les obres.
La indemnització sol·licitada pel contractista, pels danys i perjudicis
produïts, haurà d'estar completament justificada documentalment i en cap
cas podrà ser superior a la quantitat que resulti de multiplicar el numero
de mesos de paralització per l'import obtingut a l'aplicar els percentatges
de costos indirectes i despeses generals que figuren en el projecte aprovat
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sobre l'import d'obra prevista d'executar
aprovat, en els mesos de la paralització.

en

el

Programa

de

Treball

2. En el cas que la suspensió acordada fos temporal parcial, és a dir afectés
només a una part de les obres en execució, es calcularà el percentatge que
suposen les obres paralitzades respecte del total contemplades en el
projecte aprovat i s'aplicarà aquest percentatge als càlculs indicats en
l'últim paràgraf de l'apartat anterior per a determinar el límit màxim de
la indemnització. En cas de Suspensió Temporal Parcial, haurà de
determinar-se per l'Administració, prèvia audiència del contractista, la
seva incidència sobre el termini total, a l'efecte de la concessió de la
pròrroga que procedeixi.

56. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en
supòsits i en la forma prevista en l'article 105 i següents del TRLCSP.

els

Es preveu l'eventual modificació d'aquest contracte amb les condicions i abast
següents i un límit estimat del 5% del preu d'adjudicació:
-

Conversió de les escomeses particulars aèries a soterrades i no conèixer
exactament com estan a l'interior de les propietats.

57. RECEPCIÓ DE LES OBRES
La recepció del contracte es realitzarà de conformitat amb el que disposen
l'article 235 del TRLCSP i els articles 163 i següents del Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció el
contractista queda obligat, al seu càrrec, a la seva conservació i custòdia,
sent responsable dels danys que en ella es produeixin. Així mateix vindrà
obligat a conservar la jardineria inclosa en el contracte, realitzant amb
aquesta finalitat tots els treballs i reposicions que siguin necessaris.
58. CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES
D'acord amb el que preveu l'article 235 del TRLCSP, en el termini de 3 mesos
comptats a partir de la data de 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.
A aquests efectes, una vegada rebudes les obres es procedirà seguidament al
seu mesurament general amb assistència del contractista, formulant-se pel
director de l'obra, en el termini màxim d'un mes des de la recepció, el
mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A aquest
efecte, en l'acta de recepció de l'obra es fixarà la data per a l'inici
d'aquest mesurament, quedant notificat el contractista per a aquest acte.
D'aquest acte s'aixecarà acta en triplicat exemplar que signaran el director
de l'obra i el contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i
remetent-se el tercer pel director de l'obra a l'òrgan de contractació.
Si el contractista no assisteix al mesurament, l'exemplar de l'acta li serà
remès pel director de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti
la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes.
Sobre la base del resultat del mesurament general i dintre del termini d'un
mes, comptat a partir de la data de recepció, el director de l'obra redactarà
la corresponent relació valorada.
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Posteriorment, i dintre dels deu dies següents al final del termini indicat en
el paràgraf anterior, el director de l'obra expedirà i tramitarà la
corresponent certificació final.

59. TERMINI DE GARANTIA I RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS
Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE), el termini
de garantia d'aquest contracte serà d'UN ANY, i començarà a comptar a partir
de la seva recepció, ja sigui total o parcial.
Abans de la finalització del termini de garantia l'Ajuntament podrà requerir
al contractista la subsanació dels defectes observats, concedint-li un termini
per a això, i quedant, en aquest cas, en suspens el termini de garantia fins
que per part de l'empresa s'hagi efectuat la subsanació de conformitat per a
l'Administració.
De conformitat amb el que disposa l'article 236 del TRLCSP, si l'obra
s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis
ocults de la construcció, a causa de incompliment del contracte per part del
contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis durant el terme de
QUINZE ANYS, a comptar des de la data de recepció.

60. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
Transcorregut el termini de garantia fixat en el contracte, i en els terminis
establerts en el TRLCSP i les seves normes de desenvolupament, es redactarà la
corresponent liquidació del contracte d'obres.
En el cas de resolució del contracte per causes imputables al contractista,
per establir el saldo de liquidació d'obres es restarà de la valoració
corresponent a l'obra executada que sigui de rebut, l'import de les
certificacions tramitades.
Com a obra executada, a efectes de la seva valoració, només es tindrà en
compte la que correspongui a aquelles unitats d'obra del projecte aprovat en
les quals sigui comprovable el seu correcte funcionament o terminació,
valorant-se conforme a la descomposició dels preus unitaris i, dintre d'elles,
únicament les que no presentin defectes o deteriorament i estiguin
correctament executades.
Quan es tracti de causes de resolució del contracte imputables a
l'Administració, el contractista adjudicatari tindrà dret al valor de les
obres efectivament realitzades i a la indemnització prevista en l'article
239.5 del TRLCSP, reduït en el percentatge ofert pel contractista en la seva
oferta.

61. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Seran causa de resolució del contracte les previstes en els articles 223 i 237
del TRLCSP i les especials que es fixen a continuació, amb els efectes que
s'estableixen en la normativa vigent:
a) L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte en el
cas que el plec les contempli.
b) El reiterat incompliment de les mesures de seguretat recollides en el pla
de seguretat i salut de l'obra i de la normativa sectorial d'aplicació.
c) L'incompliment per part del contractista de l'obligació de guardar sigil
respecte a les dades o antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin
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d)

e)
f)
g)

relacionats amb l'objecte del contracte, dels quals tingui coneixement en
ocasió del mateix.
L'abandonament per part del contractista de la prestació objecte del
contracte. S'entendrà produït aquest abandonament quan la prestació hagi
deixat de desenvolupar-se o no es desenvolupi amb la regularitat adequada o
amb els mitjans humans o materials precisos per a la normal execució del
contracte en termini. No obstant això, quan es doni aquest supòsit,
l'Ajuntament, abans de procedir a la resolució, requerirà al contractista
perquè regularitzi la situació en el termini de cinc dies, a comptar des
del requeriment, tret que la seva execució exigeixi un termini menor.
Les reiterades deficiències en l'execució del contracte.
L'incompliment dels tràmits fixats en l'article 227 del TRLCSP i en aquest
plec sobre el règim de subcontractació.
La realització pel contractista d'actuacions que impliquin la modificació
del contracte, sense autorització prèvia de l'Ajuntament, encara que
aquestes es realitzessin sota les instruccions de la Direcció facultativa.
Quan les obres hagin de ser continuades per una altre empresari o o pel
propi Ajuntament, l'òrgan de contractació, una vegada hagi notificat al
contractista la liquidació de les executades, podrà acordar la continuació,
sense perjudici de les possibilitat d'impugnació de la valoració efectuada
en els termes de l'article 239.5 del TRLCSP. El contractista, en el supòsit
a que es refereix aquest apartat, s'obliga al compliment de les
instruccions dictades per l'Ajuntament adoptant totes les mesures
necessàries per a possibilitar la continuació de les obres. El contractista
s'obliga a indemnitzar de tots els perjudicis que ocasioni a l'Ajuntament o
al nou contractista si de forma directa o indirecta impedís aquesta
continuació.

62. DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA
Dintre del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia,
la Direcció facultativa, a instància del responsable del contracte o del
contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres.
Si
aquest
fos
favorable,
el
contractista
quedarà
rellevat
de
tota
responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia,
la liquidació del contracte i si escau el pagament de les obligacions
pendents.
Si l'informe no fos favorable i els defectes observats fossin deguts a
deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús durant el termini de
garantia, es dictaran les instruccions oportunes al contractista per a la seva
reparació, 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 l'ampliació del termini de garantia.
No podrà sol·licitar-se la cancel·lació o devolució parcial de la garantia en
el supòsit de recepció parcial.
L'acord de devolució s’adoptarà i notificarà a l'interessat en el termini de
dos mesos des de la finalització del termini de garantia.
Transcorregut un any des de la data d'acabament del contracte, sense que la
recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables
al contractista, es procedirà, sense més demora, a la devolució o cancel·lació
de les garanties una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix
l'article 100 del TRLCSP.
Quan l'import del contracte sigui inferior a 1.000.000 d'euros, si es tracta
de contractes d'obres, o a 100.000 euros, en el cas d'altres contractes, o
quan les empreses licitadores reuneixin els requisits de petita o mitjana
empresa, definida segons el establert en el Reglament (CE) núm. 800/2008, de
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la Comissió, de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades
categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat i no estiguin controlades directament o indirectament
per una altra empresa que no compleixi aquests requisits, el termini es
reduirà a sis mesos

63. DEURE COL·LABORACIÓ, DILIGÈNCIA I BONA FE
El contractista adjudicatari de l'obra, col·laborarà amb l'Ajuntament de Sant
Joan Despí i les persones, empreses o organismes per ella designats,
facilitant i posant a la seva disposició quanta informació li sigui
sol·licitada, referida a l'obra objecte del contracte.
El contractista actuarà durant l'execució del contracte i davant de les
incidències que poguessin sorgir d'acord amb els principis de diligència i
bona fe, adoptant, tot i que la incidència no li fos imputable, totes les
mesures al seu abast per evitar els perjudicis que es poguessin ocasionar a
l'interès general i a l'Ajuntament com part contractual.
L'incompliment d'aquest deure
rescabalar a l'Administració.
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podrà
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a
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64. LLENGUA DE TREBALL
En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística, l'empresa adjudicatària del contracte haurà d'emprar el català en
l'atenció als usuaris i a les usuàries, i en els rètols, publicacions, avisos
i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb
l'execució de les prestacions objecte del contracte, sense perjudici del dret
dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà si així ho demanen.
Quan l'objecte del contracte consisteixi en la realització de treballs de
consultoria, assistència o serveis, els estudis, projectes o treballs anàlegs
encarregats per l'Ajuntament de Sant Joan Despí hauran de ser lliurats en
català.
L'incompliment de les obligacions derivades del que disposa l'esmentat text
legal donarà lloc a les actuacions administratives pertinents i podrà ser
causa de resolució del contracte en aquells supòsits en que aquest
incompliment tingui una relació directa amb l'objecte del contracte.

IV. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ, JURISDICCIÓ I RECURSOS

65. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
Igualment podrà modificar els contractes celebrats i acordar la seva
resolució, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes
assenyalats en el TRLCSP i les seves disposicions de desenvolupament.
Els acords que dicti l'òrgan de contractació, previ informe jurídic dels
òrgans competents, en l'exercici de les seves prerrogatives d'interpretació,
modificació i resolució, seran immediatament executius.
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66. JURISDICCIÓ COMPETENT
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació,
resolució i efectes dels contractes administratius, seran resoltes per l'òrgan
de contractació competent, els acords del qual posaran fi a la via
administrativa, i contra els mateixos es podrà interposar potestativament
recurs de reposició en el termini d'un mes davant del mateix òrgan o recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des del dia
següent al de la seva notificació o publicació.

EL CAP DE CONTRACTACIÓ,

LA SECRETÀRIA que subscriu, informa
favorablement
aquest
Plec
de
Clàusules
Administratives
Particulars, la qual cosa es fa
constar a efectes del que disposa
l’article
275.1
del
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.

L'INTERVENTOR que subscriu, informa
favorablement
aquest
Plec
de
Clàusules
Administratives
Particulars, la qual cosa es fa
constar a efectes del que disposa
l’article 275.1 del 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.

LA SECRETÀRIA,

L'INTERVENTOR,
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