PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS TRAVESSERA,
BARCELONA, MAJOR, FERRER I GUARDIÀ I AURORA, AL BARRI ANTIC DE PARETS
DEL VALLÈS, 1ª Etapa (1ª I 2ª FASE).

l. DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1. Objecte del contracte
L’objecte és la contractació de l'execució de les obres de reurbanització dels carrers de
Travessera, Barcelona, Major, Ferrer i Guardià i Aurora al Barri antic de Parets del Vallès, en
concret la 1ª Etapa (1ª i la 2ª fase).
La nomenclatura del Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) d'acord amb el
Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007 i els codis
corresponents a la Classificació Nacional de Productes per activitats (CPA) d'acord amb el
Reglament (CE) núm. 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de d'abril de
2008, tenint en compte l’objecte del contracte, els codis corresponents són els següents:
Secció F – Divisió 45: Treballs de construcció

45110000

Demolició d’immobles i moviments de terres
Moviments de terres: excavacions, ompliment o anivellament
d’emplaçaments d’obres, excavació de rases...

45210000

Construcció general d’edificis i obres singulars d’enginyeria civil
Instal·lacions urbanes de canonades, xarxes d’energia i de
comunicacions; obres urbanes annexes al muntatge in situ de
construccions prefabricades

45230000

Construcció d’autopistes, carreteres, camps d’aterratge, vies fèrries i
centres esportius
Construcció de carrers, carreteres i altres vies de circulació de
vehicles i vianants

Clàusula 2. Necessitat, idoneïtat i justificació del contracte
D’acord amb allò que disposen els articles 22 i 109.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la llei de contractes del servei públic, en
endavant TRLCSP, es deixa constància:
El projecte té per objecte la reurbanització d’una zona del barri antic de Parets del Vallès,
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Victòria Gaza Fernández (1 de 1)
Responsable de Serveis jurídics i contractació
Data Signatura: 31/08/2017
HASH: 98853dcd93a3cca6020490f53ea31fef

Expedient 4074/2017

concretament la 1a etapa (1a i 2a fase), que abasta l’àmbit dels carrers Travessera,
Barcelona i Major, respectivament.
Clàusula 3. Divisió per lots
No es preveu atenent a les prestacions incloses en l’objecte del contracte.
Clàusula 4. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, d’acord amb allò que disposa l’article
19 del TRLCSP. i es regeix per aquest plec de clàusules administratives, pel plec de
prescripcions tècniques, i pel projecte executiu, els documents integrants del qual es
consideren part integrant del contracte.
D’acord amb allò que estableixen l'esmentat precepte, el present contracte es regirà per:
1. Directiva 2014/24/UE, de Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014

sobre contractació pública, en tot el què sigui d'aplicació directe.
2. El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós

de la Llei de Contractes del Servei Públic, en endavant TRLCSP, modificada per la
Llei 14/2013, de 27 de setembre.
3. Pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament que

desenvolupa parcialment la LCSP.
4. Pels articles que segueixen vigents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre que

aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, en endavant, RGLCAP.
d’execució.
6. Per la resta de disposicions de Dret administratiu que resultin aplicables.

Aquest contracte correspon als anomenats d'obres d’acord amb el que disposa l’article 6 del
TRLCSP.
Clàusula 5. Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació ascendeix a la quantitat màxima de la 1a etapa de les obres
(1a i 2a fase de projecte), es fixa en la quantitat de un milió cent cinquanta-dos mil quatre-cents
setanta euros amb cinquanta-vuit cèntims (1.152.470,58 €) IVA exclòs, més dos-cents
quaranta- dos mil divuit euros amb vuitanta-dos cèntims (242.018,82 €) del 21% d’IVA, el que fa
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5. Pels acords i les resolucions sobre règim d’atribució de competències i les bases

un total d’un milió quatre-cents setanta-vuit mil cent onze euros amb seixanta-u cèntims
(1.394.489,40 €) IVA inclòs.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos al Plec
de Clàusules Administratives Generals aplicable.
Clàusula 6. Valor estimat
El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants de
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, en endavant TRLCSP, a efectes de publicitat i procediment
d’adjudicació, ascendeix a la quantitat de 1.267.717,64 euros, IVA exclòs, tenint en compte
possibles modificacions d'obra executada sobre les previstes inicialment a projecte, amb un
màxim de 10% (115.247,06 euros, IVA exclòs).
Clàusula 7. Aplicació pressupostària
Les despeses derivades d’aquesta contractació, IVA inclòs, es faran efectives amb càrrec al
pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, existint crèdit adequat i suficient per fer
front a aquestes, a les aplicacions pressupostàries:

Orgànic

Funcional

Econòmic

Import

IVA

€

%

Import IVA Import total
€
65.801,80

€

2017

2161

1531

60906 313.341,90

21,00

379.143,70

2017

2161

1532

60900 839.128,68

21,00 176.217,02 1.015.345,70
Import Total 1.394.489,40

Les obres previstes al projecte de referència, es troben finançades parcialment amb un import
de 200.000,- €, pel programa de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019, Meses de
concertació, de la Diputació de Barcelona.
La gestió del contracte, s'haurà de regir pels modelatges de documents i les normatives
establertes a les línies de finançament.
En aquest sentit, d'acord amb el contingut de les bases del programes de subvenció, caldrà fer
trasllat del projecte aprovat definitivament als serveis gestors corresponents, als efectes de
l'acceptació dels imports d'actuació i de la consolidació de les subvencions.
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Any

Així mateix, serà a càrrec de l'empresa adjudicatària dels treballs, l'aportació, instal·lació i
manteniment del/s rètol/s normalitzats de les actuacions previstes, durant tot el termini exigit per
les bases de les subvencions d'aplicació.
Clàusula 8. Termini d'execució
El termini màxim d'execució del contracte, corresponent a la 1a etapa, que inclou les obres de
la 1a i 2a fase de projecte, que s’executaran simultàniament, es fixa en uns 10 mesos, que a
efectes de valoració seran 44 setmanes naturals.
Un cop rebuda la notificació de l'adjudicació, elaborat el pla de seguretat i salut i notificada
l'aprovació d'aquest, l'inici de les obres comptarà des de l'endemà de la formalització de l'acta
de comprovació del replanteig.
La constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació per part de
l'Ajuntament, d'acord amb les estipulacions establertes en el TRLCSP.
Clàusula 9. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació
De conformitat amb l’article 109 i 110 del TRLCSP, la celebració de contractes per part de
les Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient.

Sense perjudici de les publicacions preceptives, el perfil del contractant de la pàgina web de
l’Ajuntament de Parets del Vallès (www.parets.cat), oferirà tota la informació relativa a la
convocatòria de licitació del present contracte i els licitadors tindran accés als plecs
administratius, així com als seus annexos.
Clàusula 10. Capacitat per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54 del
TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 60 del
TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 73 del
TRLCSP; que acreditin la solvència que es requereixi i que gaudeixin de l’habilitació
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
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L'expedient de contractació és objecte de tramitació ordinària i s’ha d'adjudicar per
procediment obert amb base a una pluralitat de criteris, per tal de permetre la màxima
llibertat d’accés a la licitació, la publicitat i la lliure competència entre els licitadors, en virtut
d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el
NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció
en els registres professionals o comercials adients o la presentació d’una declaració jurada o
una de les certificacions que s’indiquen annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
L’Administració pot contractar amb unions d’empreses (UTE) que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
Clàusula 11. Classificació empresarial i solvència econòmica, financera i tècnica
De conformitat amb la redacció de l'article 65.1.a del TRLCSP en relació amb l'article 11 del
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, modificat pel
Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, en els contractes de d'obres superiors a 500.000,- €
és requisit indispensable que l'empresari estigui degudament classificat com a contractista
d'obres de les administracions públiques.

Grup G

subgrup 6

categoria 4

ll. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
Clàusula 12. Presentació de documentació i proposicions
El termini de presentació de proposicions és de 26 dies naturals a partir del següent al de la
publicació de l’anunci al Perfil del contractant. Si el darrer dia d’aquest termini fos inhàbil (el
dissabte es considerarà com a tal), s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Les proposicions per prendre part a la present licitació es presentarà dins del termini
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La classificació exigida per aquesta contractació serà la següent:

anteriorment esmentat, en qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Parets del Vallès, en l'horari de registre que apareix a la pàgina web de l'Ajuntament, i també
pot ser enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’ha de lliurar dins del termini
màxim establert a l’anunci corresponent, i cal anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex,
telegrama o fax a l'esmentat servei/organisme el mateix dia de la seva presentació, sense
ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini per a la presentació de les proposicions.
Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació,
aquesta no serà admesa en cap cas.
La presentació d’ofertes per part de les empreses que prenguin part en el procediment
d’adjudicació suposa l’acceptació incondicionada de les clàusules d’aquest plec i la
declaració responsable de que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb l’Ajuntament.
Concretament, els licitadors han de presentar la documentació que s’indica a continuació, en
tres sobres tancats i signat pels empresaris o pels representants legals de les empreses que
prenguin part en la licitació.
Documentació a presentar:
SOBRE NÚM. 1 Portarà la menció: “Documentació administrativa per a la contractació
de les obres de reurbanització dels carrers Travessera, Barcelona, Major, Ferrer i
Guardià i Aurora, al barri antic de Parets del Vallès, 1ª Etapa ( 1ª i 2ª Fase), presentada
per .............” . D’acord amb l’article 146 de la TRLCSP, ha de contenir els següents
documents:

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant
Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ..............,
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................,telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................),
opta
a
la
contractació
relativa
a
........................................
i
DECLARA
RESPONSABLEMENT:
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 54
a 84 TRLCSP;
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social;
- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza a
l'Ajuntament de Parets del Vallès perquè pugui obtenir directament, davant de les
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a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent;

Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
SI

NO

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació
assenyalada en la clàusula 20 del present Plec.
(Lloc, data, signatura i segell)."
Aquesta declaració s'ha de presentar tot i que l'empresa es trobi inscrita en el Registre de
licitadors (RELI).
b) Documents acreditatius de la classificació de contractista de l'empresa licitadora en els
termes exigits en aquest plec, juntament amb una declaració responsable de la vigència de
les dades que inclou.
L'aportació del certificat d'inscripció en el RELI, juntament amb una declaració responsable
de la vigència de les dades que inclou, eximeix de l'obligació de presentar el document
acreditatiu de la classificació.
c) Altres declaracions

A més, cada empresa haurà de d'acreditar la seva capacitat i solvència conforme els articles
54 i 75 del TRLCSP, acumulant-se a efectes de la determinació de la solvència de la UTE les
característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa.
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una
declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que la
componen.
- En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els termes de la clàusula
15 del present Plec, el licitador haurà de presentar declaració consignant-los
- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar declaració
de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.
c) Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional, si s'escau.
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- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i
circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 TRLCSP.
En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de la
proposta d’adjudicació tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens
perjudici d’allò establert a la clàusula 21 del present Plec.
SOBRE NÚM. 2: Aquest sobre portarà la menció: Oferta que la seva valoració depèn
d’un judici de valor per a la contractació de les obres de reurbanització dels carrers
Travessera, Barcelona, Major, Ferrer i Guardià i Aurora, al barri antic de Parets del
Vallès, 1ª Etapa ( 1ª i 2ª Fase) , presentada per .............”. Aquest sobre inclourà tota
aquella documentació que sigui precisa per a la valoració dels criteris d'adjudicació que
depenguin d'un judici de valor.
En particular haurà d'incloure:
•
•

Memòria descriptiva i justificativa del procés d'execució de l'obra, pla de treball i
organització de l'obra.
Pla de gestió amb les companyies de serveis.

SOBRE NÚM. 3: Portarà la menció “Documentació relativa als criteris quantificables
de forma automàtica per a la contractació de les obres de reurbanització dels carrers
Travessera, Barcelona, Major, Ferrer i Guardià i Aurora, al barri antic de Parets del
Vallès, 1ª Etapa ( 1ª i 2ª Fase), presentada per .............”

“En ....................... amb NIF núm.................., actuant en nom propi, ( o en representació de
l'empresa ......................, amb CIF núm........ domiciliada a .......... carrer ............., núm. ........,
assabentat/da de les condicions exigides per a optar a l’adjudicació del present contracte, es
compromet a realitzar-les amb subjecció als presents Plecs i als Plecs de clàusules
tècniques, que accepta íntegrament, per l'import unitari que a continuació es relaciona:
…….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat ha d'expressar-se en lletres i xifres)
(Lloc, data i signatura del licitador)

3.2. Millores en l'entorn urbà
En ....................... amb NIF núm.................., actuant en nom propi, ( o en representació de
l’empresa ......................, amb CIF núm........ domiciliada a .......... carrer ............., núm. ........, es
compromet a portar a terme les següents millores de l'entorn urbà relacionades amb l’objecte
del contracte i sense cost per l'Ajuntament :
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3.1. Oferta econòmica

(Lloc, data i signatura del licitador)
3.3. Millores en la reducció dels terminis d'execució
En ....................... amb NIF núm.................., actuant en nom propi, ( o en representació de
l’empresa ......................, amb CIF núm........ domiciliada a .......... carrer ............., núm. ........, es
compromet a realitzar el projecte en el termini de .......... setmanes (el termini inicial previst és
de 44 setmanes). (La quantitat ha d'expressar-se en lletres i xifres).
(Lloc, data i signatura del licitador)
3.4 Millores en la ampliació del termini de garantia de les obres
En ....................... amb NIF núm.................., actuant en nom propi, ( o en representació de
l’empresa ......................, amb CIF núm........ domiciliada a .......... carrer ............., núm. ........, es
compromet a ampliar el termini de garantia de les obres fins a un màxim de ............anys a
comptar des de la fi del termini ordinari de garantia. Essent per tant el termini total garantit de
les obres el següent:.................anys.(Les quantitats han d'expressar-se en lletres i xifres).
(Lloc, data i signatura del licitador)
Clàusula 13. Mesa de contractació
De conformitat amb l’article 320 del TRLCSP i l’article 21 del Reial decret 817/2009, l’òrgan
de contractació estarà assistit per una Mesa de contractació, que és l’òrgan competent per la
valoració de les ofertes, que està integrada pels membres següents:
President:
▪ Regidor de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat

▪ Directora de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.
▪ Arquitecte municipal
▪ Responsable de contractació.
▪ Interventora o persona en qui delegui.
▪ Secretari de la Corporació
Secretari:
▪ Personal del Departament de Contractació.
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Vocals:

Clàusula 14. Criteris d'adjudicació
El contracte s’adjudicarà al licitador que, en una valoració conjunta, presenti la proposició
global més avantatjosa, atenent els criteris de valoració que tot seguit s’especifiquen.
L’òrgan de contractació podrà, però, declarar desert el procediment, per raons degudament
motivades, si cap de les proposicions presentades s’adequa a les exigències d’aquest plec
de clàusules administratives i particulars i al Projecte d'urbanització degudament aprovat per
la Junta de Govern.
A.- Criteris quantificables que depenen d'un judici de valor tècnic (fins a un màxim de
45 punts).
A.1 Memòria descriptiva i justificativa del procés d'execució de l'obra, pla de treball i
organització de l'obra (fins a un màxim de 40 punts)
En aquest document es descriurà i justificarà entre d'altres, el procés d'execució de les
obres, la planificació i programació de les fases d'execució (sense establir terminis
d'execució doncs aquesta informació s'ha d'incorporar en el Sobre 3), els mitjans auxiliars i
la maquinària a utilitzar i el seu emplaçament i estacionament, l'organització dels accessos
a l'obra, les instal·lacions provisionals, etc ...
Es tindrà especial consideració a la capacitat de resposta i totes aquelles mesures a prendre
per a minimitzar el problemes davant de situacions extraordinàries, de mobilitat dels carrers
afectats per l'execució de les obres, la minimització de les afeccions als veïns i les seves
propietats i edificacions, activitats lúdiques i comercials de l'entorn, els tancaments de l'obra i
el seu manteniment. Així mateix caldrà recollir els processos que seguirà el contractista per
donar la informació de l'obra als veïns de les zones afectades, tant abans d'iniciar-les com
durant l'execució de les mateixes.

- procés d’execució de l’obra, mitjans, maquinària
- pla de treball i organització de l’obra
- minimització afectacions a activitats, veïns i mobilitat
- instal·lacions provisionals, accessos a l’obra

fins a 10 punts
fins a 10 punts
fins a 10 punts
fins a 10 punts

A.2 Pla de gestió amb les companyies de serveis (fins a un màxim de 5 punts)
El Pla de treball haurà de contenir totes les tasques de seguiment i gestió que es portaran a
terme, necessàries per tal de poder contractar i executar els treballs vinculats amb
companyies, petició de visites d'inspecció i comprovació, descàrrecs, legalitzacions
d'instal·lacions, retirada d'instal·lacions antigues, etc. . A l'objecte de poder lliurar a l'ús i destí
aquestes instal·lacions, paral·lelament a la finalització de la resta dels treballs previstos, no
endarrerint el lliurament de l'obra i la posta en servei d'aquesta.
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Criteris de ponderació:

Per donar resposta a aquests apartat, serà indispensable que el Contractista incorpori al seu
equip, un tècnic titulat especialitzat en instal·lacions i serveis afectats.
B.- Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (fins a un màxim
de 65 punts).
B.1 Proposta econòmica (fins a un màxim de 40 punts)
Preu de la licitació: El preu fixat en el plec podrà ser millorat a la baixa. La puntuació
màxima és de 40 punts, distribuïts en funció de les ofertes rebudes.
La puntuació es calcularà d'acord amb la següent fórmula:
(Import ofert pel licitador – Import de l’oferta més baixa)
P = 40 x (1 - (────────────────────────────────────────────)
Import de l’oferta més baixa
Es limita el % de baixa a ofertar, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o
desproporcionats, i per tant no serà valorable, en el cas que el preu oferit sigui inferior al
22% del pressupost de licitació.
B.2 Millora de l'entorn urbà de l'àmbit objecte del contracte (fins a un màxim de 15
punts)

Els treballs que es puguin proposar per imputar a millores, hauran d'estar desenvolupats i
presentats pel contractista, en format de projecte, per poder ser validats si s'escau
prèviament pels Serveis Tècnics Municipals i les valoracions econòmiques que es derivin,
hauran d'ésser aprovades per la Direcció Facultativa de les obres, mitjançant acta
d'aprovació formalitzada, abans de procedir a la seva execució.
La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 5 punts i es calcularà d'acord amb la següent
formula:
Import de les millores ofertes pel licitador
P = 15 x ──────────────────────────────────
Import vàlid de les millores més elevat
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Millores consistents en l'aportació econòmica per destinar-la a millores de l'entorn i del
paisatge urbà de l'àmbit objecte del contracte (a definir durant l'obra per l'Ajuntament) i que
s'executaran per part del contractista d'acord amb preus unitaris del projecte, o
subsidiàriament amb la base de preus de cost directe d'ITEC actualitzada (d'aplicació a
projectes d'urbanització amb PEM no superior a 0,402 M d'euros), amb aplicació de la baixa
de contracte.

B.3 Millores en la reducció dels terminis d'execució (fins a un màxim de 5 punts)
Reducció del termini d'execució de les obres, degudament justificat i motivat d'acord amb el
programa de treball que proposi i presenti el licitador, expressat en setmanes naturals
senceres.
La puntuació es calcularà aplicant els següents criteris:
0,50 punts, per cada setmana ofertada de reducció dels terminis d’execució, amb un màxim
de 10 setmanes. La proposta haurà de contemplar sempre setmanes senceres.
El termini d'execució es considerarà contractual, per la qual cosa el seu posterior
incompliment, donarà lloc a les penalitzacions corresponents.
Per donar resposta a aquests apartat, serà indispensable que el Contractista incorpori al seu
equip, un tècnic titulat especialitzat en instal·lacions i serveis afectats.
B.4 Millores en la ampliació del termini de garantia de les obres (fins a un màxim de 5
punts)
Ampliació del termini de garantia de les obres un cop recepcionades aquestes, per sobre dels
terminis i obligacions establerts en contracte.
La puntuació es calcularà aplicant els següents criteris:
S’assignarà 1 punt, per cada any sencer d’ampliació de garantia, amb un màxim de 5 anys.

Clàusula 15. Criteris de preferència en cas d'igualació de proposicions.
L’ordre de prelació en cas d’igualació de les proposicions econòmicament més avantatjoses,
des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació, serà, de conformitat amb la
disposició addicional quarta del TRLCSP per a l’empresa que tingui un nombre de
treballadors discapacitats superior al 2% del total de la plantilla.
Clàusula 16. Garantia provisional
D’acord amb l’article 103.1 del TRLCSP no s’exigeix la constitució de garantia provisional.
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Serà condició indispensable, el manteniment de l’import total de la garantia definitiva
establerta al contracte d’adjudicació de les obres, durant tot el termini de garantia
ampliat.

Clàusula 17. Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà constituir en qualsevol de les formes establertes en l'article
96.1 del TRLCSP, complint les disposicions de l’article 97 del mateix cos legal i, en tant, en
quan siguin aplicables, els requisits establerts als articles 55 i següents del RGLCAP. O bé, a
sol·licitud del licitador, mitjançant retenció en el preu.
L'actualització l'ha d'acordar l'Ajuntament en el supòsit de pròrroga contractual i ho serà per
import que garanteixi suficientment l'execució del contracte.
La modificació de la garantia definitiva procedirà quan sigui necessària una actualització pels
següents motius:
■ La garantia definitiva podrà ésser actualitzada a fi i efecte que garanteixi l'execució del
contracte en la seva durada. Podrà verificar-se mitjançant el dipòsit d'una nova garantia o
de garanties complementàries.

■ Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, es produeixi una variació
en el preu, s’ha de reajustar la garantia, perquè mantingui la deguda proporció amb el
nou preu modificat, en el termini de quinze dies des de la data en què es notifiqui a
l’empresari l’acord de modificació. A aquests efectes no es poden considerar les
variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió del preu de
conformitat amb el que assenyala el capítol 2 del títol III del llibre I del TRLCSP.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors,
l'Administració pot resoldre el contracte.
Responsabilitats a què estan afectes les garanties són les següents:
■ De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb l’article 212 del
TRLCSP.
■ De l’execució correcta de les prestacions establertes en el contracte, de les despeses
originades a l’Administració per la demora del contractista en el compliment de les seves
obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a aquesta amb motiu de l’execució del
contracte o pel seu incompliment, quan no escaigui resoldre’l.
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■ En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’adjudicatari, aquest l’ha de reposar o ampliar, en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de l’execució, i, en cas contrari, incorre en causa de
resolució.

■ De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, d’acord
amb el que estableixi el mateix contracte o el Text refós de la llei de contractes del sector
públic.
Quan la garantia no sigui suficient per cobrir les responsabilitats a les quals està afecta,
l’Administració cobrarà la diferència mitjançant el procediment administratiu de
constrenyiment, d’acord amb el que estableixen les normes de recaptació.
La garantia definitiva s'ha de mantenir durant tot el termini de garantia ofert pel licitador. I, en
conseqüència no serà retornada fins que aquest termini hagi finalitzat.
Clàusula 18. Renúncia i desistiment
Correspon a l’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades,
renunciar a celebrar el contracte abans de l’adjudicació.
Així mateix, en el cas que en els actes de preparació del contracte o en el procediment
d’adjudicació s’hagi produït alguna infracció no esmenable d’una norma jurídica, l’òrgan de
contractació haurà de declarar el desistiment del procediment d’adjudicació.
Tant la resolució que acordi la renúncia a la celebració del contracte com el desistiment han
d’estar motivades mitjançant la justificació dels supòsits de fet en què es fonamentin.
En ambdós supòsits, els licitadors tenen dret a una compensació màxima de 50 euros per
les despeses en què haguessin incorregut.

En el termini d’un mes des de la recepció de les proposicions dels licitadors, en sessió no
pública, es realitzarà l’acte de qualificació de la documentació general presentada pels
licitadors en el “SOBRE 1”.
En aquest sentit, un cop constituïda la mesa de Contracció, la Presidència ordenarà
l’obertura dels sobres núm. 1 de les proposicions presentades, i el secretari/a de la Mesa
certificarà la relació dels documents que continguin. Si s'observessin defectes o omissions
esmenables, atorgarà un termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los.
Així mateix, l'òrgan de contractació o la Mesa de contractació podran recaptar dels
empresaris aclariments sobre els certificats i els documents presentats o requerir-los per a la
presentació d'altres complementaris, que hauran de presentar-se en un termini no superior a
cinc (5) dies naturals, sense que puguin presentar-se després d'haver-se declarat admeses
les ofertes.
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Clàusula 19. Data d'examen de la documentació acreditativa dels requisits de
capacitat i solvència dels licitadors o candidats

Posteriorment, en el lloc, data i hora que s’indicarà a l’anunci de licitació o, altrament, que
serà comunicat oportunament a totes les empreses interessades, la Mesa de Contractació,
en un acte públic donarà compte del resultat de la qualificació documental, indicarà les
empreses que hagin estat admeses a la licitació i només respecte d’elles procedirà a
l’obertura del “SOBRE 2”, el qual serà traslladat als serveis tècnics municipals o òrgan
encarregat de la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor.
Posteriorment, la Mesa de Contractació procedirà, en un acte públic, a l’obertura del
“SOBRE 3” donant compte prèviament del resultat de la valoració dels criteris que depenen
d’un judici de valor, efectuat pels serveis tècnics municipals o l’òrgan encarregat de la seva
valoració.
La Mesa de Contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades, en
base a la valoració resultant dels informes tècnics o de l’òrgan abans esmentat. A la vista de
la classificació, la Mesa farà la proposta de resolució de l’expedient de contractació, que
serà elevat a l’òrgan de contractació.
En el supòsit que existeixin proposicions desproporcionades o anormals, s’aplicarà allò que
preveu l’article 136 de la LCSP.
En aquells casos que es produeixin proposicions d’empreses d’un mateix grup, la valoració
de les proposicions formulades per diferents empreses del mateix grup es realitzarà de
conformitat amb l’article 86 del RGLCAP.
Clàusula 20. Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueix i. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de
càrrec social o bé el poder notarial per represe ntar a la persona o entitat, i
l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella
en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les
prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les
escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre
quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat
d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte
fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58
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El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 151.2
del TRLCSP haurà de, acreditar la constitució de la garantia definitiva, (llevat que
s’instrumenti mitjançant retenció en el preu) i presentar els següents documents:

i 72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals
que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la
Diputació/Organisme per obtenir de forma directa la seva acreditació.

c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, i/o classificació.

d) Acrediti que disposa dels mitjans materials o personals suficients adscrits a
l'execució del contracte de conformitat amb l'article 64,2 del TRLCSP.
e)

Lliuri la pòlissa d'assegurança en les modalitats ''tot risc construcció'', amb un
capital mínim assegurat que cobreixi 300.000 € i ''responsabilitat civil per danys a
tercers''.

f)

La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes
assenyalats a l’article 151.3 TRLCSP.
Clàusula 21. Formalització del contracte
El contracte s'ha de formalitzar de conformitat amb l'article 156 del TRLCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l'adjudicatari s'obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu en el termini de 15 dies hàbils a partir del
següent a la recepció de la notificació de l'adjudicació.
No obstant, si l’adjudicatari ho sol·licita podrà elevar-se a escriptura pública, anant al seu
càrrec les despeses del seu atorgament que es puguin originar.
En el supòsit que el contracte fos adjudicat a una agrupació d’empreses, aquestes han
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.cat

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89

16 de 28

Codi Validació: 7FMDDH4D6E3XPD4547HTQJAPG | Verificació: http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 28

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la
documentació referida – excepció de la referida a la garantia definitiva (llevat que
s’instrumenti mitjançant retenció en el preu), a l’habilitació professional, la solvència
econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no consta en el Registre de
Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció i la declaració responsable de què
les circumstàncies reflectides a la diligència no han experimentat cap variació.

d’acreditar la constitució de la UTE, en escriptura pública, dins del termini atorgat per la
formalització del contracte, així com el NIF assignat a la UTE.
Clàusula 22. Retorn de la documentació
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos
corresponents sense que aquests s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les
proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.
En el cas que els licitadors no efectuïn la seva retirada en un termini màxim d'un any es
procedirà a la seva destrucció.
lll. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 23. Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP,
a l'arquitecte municipal designat a l'efecte.
Clàusula 24. Condicions d'execució i condicions especials d'execució.
L'execució del contracte es regirà pel que disposa el Llibre IV, Títol I Capítols II i II del RDL
3/2011, que regula el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Condicions especials d'execució
En el supòsit que per l’execució del present contracte es precisi contractar personal nou,
l’empresa adjudicatària es comprometrà a que aquest personal nou es trobi en situació legal
d’atur.
Per tant, l’adjudicatari vindrà obligat a concretar el número de persones que formen part de
l’empresa que destinarà a l’execució del present contracte i qualsevol contractació nova
haurà de ser preceptivament de personal en situació legal d’atur.
La contractació d’aquestes persones, s’efectuarà, preferiblement, mitjançant el Servei Local
d’Ocupació de Parets del Vallès.
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El present contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el
present plec de clàusules administratives, el plec els tècnics i el projecte executiu, i
conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni al contractista el
responsable del contracte en els àmbits de la seva respectiva competència.

Clàusula 25. Obligacions del contractista
1. Obligacions essencials del contracte
El contractista queda vinculat per l'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en
tots els seus termes, tindrà caràcter d'obligació essencial del contracte.
2. Obligacions del contractista
La presentació d'ofertes suposa l'acceptació incondicional de les clàusules d'aquest plec i la
declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb l'Administració.
L'adjudicatari és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions a realitzar, com també
de les conseqüències que es dedueixen per a l'Administració o per tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte d'acord
amb les condicions establertes en aquest plec.
L'adjudicatari executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi
l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'administració.



Presentar un programa de treball, en el qual s’indicaran els terminis i condicions
d'acord amb les previsions establertes en la seva oferta



Disposar d’una organització adequada per executar, amb eficàcia, les funcions
objecte del contracte.



Aportar tots els recursos humans necessaris per a la realització de l’objecte del
contracte. A aquest efecte, la selecció dels professionals anirà a càrrec de
l’adjudicatari, el qual haurà de designar les persones concretes que executaran les
prestacions. Durant la vigència del contracte, caldrà comunicar prèviament a
l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones i acreditar la
seva titulació. També s’haurà de comunicar amb 15 dies d’antelació qualsevol
canvi temporal o definitiu del personal.



Garantir la suplència automàtica en cas de baixa per vacances, descansos
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L’adjudicatari haurà de portar a terme la prestació del servei objecte del contracte amb la
deguda diligència i assumir, amb independència de les obligacions derivades d’altres
clàusules d’aquest plec, les següents:

setmanals, malaltia, etc.


Designar una persona responsable de la bona marxa de les obres i el
comportament del personal; també ha de fer d’enllaç amb els corresponents
serveis municipals i el responsable del contracte.



A substituir o reparar, al seu càrrec, els desperfectes o trencaments en la zona on es
treballa o en la part d'espai públic que s'ocupa.



El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.



El contractista s'obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies de l'objecte del
contracte, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.



El contractista s'ha de fer càrrec de les despeses derivades de l'anunci de licitació,
de la formalització del contracte i de qualsevol altre que resulti d'aplicació segons les
disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.



A assumir les depeses establertes en l'epígraf 1.5 ''despeses a càrrec del
contractista'' del Capítol preliminar del Plec de Condicions Generals de l'Obra,
Facultatives i Econòmiques.



Comunicar a la Policia Local, qualsevol necessitat de restricció total o parcial del
trànsit i obtenir-ne la seva autorització amb l'anticipació adequada.



El contractista en el transcurs de l'obra, està obligat a col·locar elements de
delimitació i protecció de l'obra (tanques metàl·liques, etc), així com la senyalització
vertical i horitzontal necessària per minimitzar l'impacte en la seguretat, mobilitat i
accessibilitat en l'entorn de l'obra, dirigida a vianants i trànsit rodat, sense cap cost
addicional. I a complir amb els requeriments que aquests efectes pugui realitzar la
Policia Local.



El contractista al final dels treballs, entregarà a l'Ajuntament un pendrive USB que
contingui els plànols '' As Built'', situant i acotant totes les instal·lacions i elements
urbans construïts.



D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El contractista i els seus treballadors implicats en els tractaments de dades de
caràcter personal queden expressament i específicament obligats a mantenir
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Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en
els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en
aquesta matèria per part de la direcció facultativa i de l'Ajuntament.

absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació
referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer com a conseqüència
del compliment del contracte.
Aquestes obligacions han de subsistir fins i tot després de finalitzar i extingir-se
aquest contracte.



o

A utilitzar les dades de caràcter personal amb l’única i exclusiva finalitat de
prestar els serveis encarregats en execució del contracte i a no aplicar-les o
utilitzar-les per a una finalitat distinta o incompatible.

o

A no difondre-les ni permetre’n l’accés ni comunicar-les ni cedir-les, ni tan
sols per a la seva conservació, a terceres persones, sense autorització de
l’Administració contractant.

o

A no conservar cap còpia dels suports que continguin les dades de caràcter
personal objecte de tractament.

o

A adoptar i aplicar les mesures de seguretat de nivell bàsic, mig o alt, d’acord
amb el que estableix l’art. 9 LOPD i en els termes establerts al títol VIII del
Reglament de desenvolupament de la LOPD, que siguin necessàries, d’índole
tècnica i organitzativa, que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter
personal que provenen dels fitxers de titularitat de l’Administració contractant,
responsable del fitxer. També que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament
o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l’acció
humana o del medi físic o natural.

o

En el cas que fos necessari, a comunicar a l’òrgan de contractació que les
dades de caràcter personal del directori que utilitzarà per a l’execució del
contracte, hagin estat recollides complint amb la LOPD y el RDLOPD.

El contractista està obligat a concertar les corresponents pòlisses d'assegurances en
les modalitats ''tot risc'' i ''responsabilitat civil'', essent al seu càrrec fins l'acabament
del termini de garantia de les obres. A aquests efectes haurà d'unir a la primera
certificació d'obra i a la del mes en el qual hagi de renovar la pòlissa, còpia de la
mateixa i justificant del pagament de la prima. En la recepció de l'obra haurà
d'acreditar que la pòlissa té vigència pel termini de garantia i que la prima
corresponent al mateix es troba totalment abonada. L'Ajuntament podrà procedir a la
suspensió del còmput del termini de garantia fins que el contractista acrediti el
compliment d'aquesta obligació, sense que el període de suspensió sigui computable
a efectes d'indemnització per retard en el pagament de les certificacions o de la
liquidació.
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El contractista queda obligat i es compromet en relació a les dades de caràcter
personal obtingudes com a conseqüència de la prestació del servei del tractament:



A més dels indicats a les clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que
resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable.

Clàusula 26. Control de l'execució de la prestació del contracte
L'administració, per mitjà del responsable del contracte, efectuarà la inspecció, la
comprovació i la vigilància per a la correcta realització de la prestació contractada i podrà
dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte.
L’empresa adjudicatària serà la responsable de l’administració del servei, exercint la
supervisió del mateix per part del/s responsables tècnics encarregats i dirigit per un tècnic
especialitzat.
L’ajuntament de Parets del Vallès es limitarà a disposar de l’estructura tècnica de supervisió i
control que es necessiti per a coordinar els treballs i verificar allò que s’ha realitzat, amb la
finalitat d’assegurar que el servei contractat s’està portant a terme, conforme allò que s’ha
establert al present plec i dins dels compromisos contractuals.
L’empresa adjudicatària farà la posada en marxa de tota la mecànica operativa que calgui
dins dels processos, definició i preparació de recursos, etc. i realitzarà controls directes
sobre la qualitat del servei objecte d’aquest contracte. Els resultats d’aquests controls seran
lliurats al responsable del centre immediatament després de ser obtinguts.

El responsable del contracte podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària el lliurament de
quanta documentació s’estimi necessària a més de poder portar a terme, de comú acord
amb l’empresa adjudicatària, els controls que s’estimin procedents sobre les pràctiques de
treball del personal del servei utilitzats, sobre l’acompliment dels requeriments normatius,
etc.
L’empresa adjudicatària està obligada a informar per escrit i de forma immediata a
L’ajuntament de Parets del Vallès de qualsevol incidència que afecti al servei.
L’empresa adjudicatària donarà resposta sistemàtica, mitjançant el canal que s’estableixi a la
proposta tècnica, i conforme a unes normes acordades amb el centre, a les reclamacions
formulades pels usuaris relacionades amb la prestació del servei.
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L’ajuntament de Parets del Vallès establirà aquells sistemes d’inspecció, assegurament de
qualitat i de garantia que consideri adients per tal de comprovar l’adequada prestació del
servei i de l’acompliment de la normativa legal vigent, els protocols de treball i totes aquelles
obligacions derivades d’aquesta contractació.

Clàusula 27. Demora
El contractista resta obligat al compliment del termini total d'execució del contracte i dels
terminis parcials, en el cas que s'hagin fixat i, en conseqüència, de presentar un Programa
de treball.
Si en relació a qualsevol dels terminis total o parcial, el contractista incorregués en demora
per causes a ell imputables, l'Administració podrà optar, indistintament, en la forma i
condicions establertes a l'article 213 del TRLCSP per la resolució del contracte amb pèrdua
de la garantia o per la imposició de les penalitats establertes a l'article 212 de TRLCSP.
L'Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l'incompliment, per causes imputables
al contractista , de l'execució parcial de les prestacions parcials definides en el contracte.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit
d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execució, es podrà
acordar la imposició de les corresponents penalitats en els termes establerts a l'article 212
del TRLCSP.
Si l'Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d'aquestes es faran efectius
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total i o parcial,
s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituït, quan
es puguin deduir de les esmentades certificacions.
L'import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l'Administració originats per la demora del contractista.
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s'estarà a allò que disposa
l'article 197.2 del TRLCSP.

Clàusula 28. Incompliment de les condicions d'execució i les penalitats.
1. El contractista ha d'indemnitzar a l'Ajuntament dels perjudicis derivats de culpa o
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l'adjudicació. En aquest
supòsits la indemnització es determinarà per l'Ajuntament en raó dels perjudicis realitzats,
prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l'acció penal que en el seu cas
procedeixi.
2. Amb independència d'aquesta indemnització, l'incompliment o el defectuós compliment de
les obligacions resultants de l'adjudicació, donarà lloc a la imposició de les penalitats
corresponents.
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En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimidació
prèvia per part de l'Administració.

3. A aquests efectes s'entendrà per incompliment:
Molt greu:
•

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els plecs de
prescripcions tècniques i administratives.

•

L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.

•

L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.

•

Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.

•

No complir algun dels compromisos adquirits com a millores.

•

L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.

•

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

•

L'incompliment de la condició especial d'execució.

Lleus:
•

L’ incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
•

El fet de no comunicar els canvis que es portin a terme en el servei abans de fer-se
efectius, o de manera immediata en cas de situació urgent.

4. En els casos anteriors, s'aplicaran les següents penalitats:
a. Incompliments molt greus: multa d'entre un 5% i un 10% del preu del contracte.
b. Incompliment greus: multa d'entre un 2,5 % i un 5% del preu contracte.
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Greu:

c. Incompliment lleu: multa fins a un 2,5% del preu del contracte.
5. Per compliment defectuós de les obligacions de l'adjudicatari establertes en el plec tècnic i

en el contracte, s'imposaran penalitats en els següents termes:
•

Durant l'execució del contracte, després d'haver estat degudament requerit per al
correcte compliment per part de l'Ajuntament o la Direcció de l'obra.

•

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 d'un dos per cent (2 %) de l'import
d'adjudicació del contracte, per cada infracció, llevat que, de forma motivada, l'òrgan de
contractació consideri que l'incompliment és greu o molt greu, i en aquest cas, podran
arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament.

•

La reiteració de l'incompliment es tindrà en compte alhora de valorar la gravetat.

•

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l'obligació que
legalment li correspon en quant a la reparació dels defectes i compliment de les
obligacions.

Clàusula 29. Règim de pagament

Als efectes previstos a l'apartat 2 de la disposició adicional trigèsima tercera del TRLCSP,
s'assenyala com a òrgan administratiu amb competència en matèria de comptabilitat al
Interventor de l'Ajuntament, l'òrgan de contractació la Junta de govern i el destinatari de la
factura és el Responsable del Servei de Territori.
L'obra certificada podrà estar afectada per les deduccions següents:
- les penalitats que corresponguin,
- les retencions que procedeixin pel retard en l'execució de l'obra.
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major cleritat que la prevista perquè les
obres s'executin en el termini o terminis contractuals, llevat del cas en què, a judici de la
Direcció de les obres existeixin raons per estimar-ho incovenient. No obstant, no tindrà dret
a percebre en cap cas, qualsevol que sigui l'import de l'obra executada o de les
certificacions expedides, major quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent. Les
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El pagament s'efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs efectuats que
s'abonaran al contractista de conformitat amb allò establert en els arts 216 i 232 del TRLCSP
i 147 i següents de Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, sempre d'acord amb els preus convinguts i amb les obres que realment executi
amb subjecció al contracte atorgat i a les seves modificacions, si es produïssin.

certificacions així expedides només meritaran interessos per demora des de la data
assenyalada en l'art. 152 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
Clàusula 30. Regles especials respecte del personal laboral del contractista
Correspon exclusivament al contractista la selecció del personal que, reunint els requisits de
titulació i experiència exigida en els plecs, formarà part de l'equip de treball adscrit a
l'execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l'Ajuntament de Parets
del Vallès del compliment d'aquells requisits.
El contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions en la
seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb vista a no alterar el bon
funcionament del servei, informant en tot moment a l'Ajuntament.
El contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiu i continu, sobre el
personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder de
direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la substitucions dels treballadors en
casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs
l'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan sigui procedent, les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat
disciplinària, així com tots els drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre
empleat i empresari.
El contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del
contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides
respecte de l'activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.

a) Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista enfront de l'Ajuntament canalitzant la
comunicació entre l'empresa contractista i el personal integrant de l'equip de treball adscrit al
contracte, d'una banda, i la "entitat contractant", d'altra banda, en tot allò relatiu a les
qüestions derivades de l'execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte, i impartir a
aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació
amb la prestació del servei contractat.
c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l'equip de
treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència d'aquest
personal al lloc de treball.
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte i, amb
aquest efecte coordinar adequadament l'empresa contractista amb l'Ajuntament, a efectes
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El contractista ha de designar almenys un coordinador o responsable, integrat en la seva
pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

de no alterar el bon funcionament del servei.
e) Informar a l'Ajuntament sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició
de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.
Clàusula 31. Prerrogatives de l'Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP, l'òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi
el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar la seva resolució i
determinar-ne els efectes.
Clàusula 32. Modificació del contracte
Un cop feta l'adjudicació definitiva, l'òrgan de contractació podrà introduir en el contracte les
modificacions d’acord amb allò establert als articles 105, 106 i 108 del TRLCSP.
El present contracte es podrà modificar per les causes expressament previstes a l'article 107
del TRLCSP.
Així mateix, d'acord amb allò que estableix l'article 106 del mateix cos legal el present
contracte es podrà modificar tenint en compte possibles modificacions d'obra executada
sobre les previstes inicialment a projecte, sense que el preu resultant sigui superior al 10%
del pressupost estimatiu del contracte.
L'exercici d'aquesta prerrogativa requerirà que no s'afectin a les condicions essencials del
contracte.

- La necessitat de la seva modificació s’haurà d’apreciar pel responsable del contracte i
justificar-ho en el expedient, tot sol·licitant a l’òrgan de contractació que iniciï l’expedient de
modificació del contracte.
- En el supòsit que sigui procedent la modificació, l’òrgan de contractació aprovarà l’expedient
de modificació del contracte.
Clàusula 33. Suspensió del contracte
En el cas que l'Administració acordi la suspensió del contracte s'ha d'aixecar l'acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 220 del TRLCSP.
L'acta de suspensió, d'acord amb l'article 103 del RGLCAP, l'han de signar un representant
de l'òrgan de contractació i el contractista i s'ha d'estendre en el termini màxim de dos dies
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El procediment a seguir per portar a terme la modificació del contracte serà el següent:

hàbils, a partir de l'endemà del dia en què s'acordi la suspensió.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ
DE PREUS
Clàusula 34. Subcontractació i cessió del contracte
1. Subcontractació
L'adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el
compliment dels requisits i les obligacions legalment establerts fins a un percentatge que no
podrà excedir del 60 per cent del preu del contracte, IVA exclòs.
L'adjudicatari està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no
pot ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableix per al pagament del contracte
principal.
Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar,
abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a
complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent.
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un
document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes.
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l'empresa contractista
principal que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte front a
l'Administració. El coneixement que l'Administració tingui dels contractes celebrats o
l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l'empresa contractista
principal.

2. Cessió
En el present contracte resta prohibida la cessió.
Clàusula 35. Revisió de preus
Atesa la duració del contracte, segons la clàusula 8, no es preveu la revisió de preus.
El contractista no podrà reclamar, sota cap pretext, ni fins i tot en el casos d'error o omissió,
l'augment dels preus fixats en la seva oferta ni la modificació de les condicions econòmiques
del contracte.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTENSIÓ DEL CONTRACTE
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Les empreses subcontractistes no tenen, per tant, en cap cas acció directa front l'Ajuntament
per les obligacions contretes amb elles per l'empresa contractista, com a conseqüència de
l'execució del contracte.

Clàusula 36. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.
Revisada
Un cop s'han complert les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats
que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i, si s'escau, transcorregut el termini de
garantia ofertat pel licitador, es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva.
Clàusula 37. Resolució del contracte
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els articles 223 i
225 del TRLCSP. En particular, és causa de resolució del contracte l'incompliment de les
obligacions essencials.
També és causa de resolució del contracte, l'incompliment del contractista de guardar secret
respecte de les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats
amb l'objecte del contracte.
Vl. RECURSOS
Clàusula 38. Règim de recursos

Clàusula 39. Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses sorgides durant el procediment de contractació i fins l'adjudicació del
contracte i les seves possibles modificacions, han de ser resoltes per l'òrgan de contractació,
previ informe dels serveis jurídics. Un cop hagin posat fi al procediment administratiu, poden
ser impugnats mitjançant recurs contenciós-administratiu.
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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Al no ser davant d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada, els actes de preparació i
adjudicació adoptats per l'òrgan de contractació són susceptibles del recurs ordinari que
correspongui, d'acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, de 1 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu
comú, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò establert a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

