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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
CAPÍTOL I. RÈGIM JURÍDIC.
Clàusula 1. Règim Jurídic.
El present contracte té caràcter administratiu, de conformitat amb el que es disposa en l’article 25 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (d’ara endavant LCSP) en relació amb l’article 13.1.a) del mateix cos legal que defineix el contracte
d’obres. Les parts queden sotmeses expressament a l’establert en aquest Plec, en el de prescripcions
tècniques i en el corresponent projecte tècnic.
El projecte, els plànols, els quadres de preus, el plec de prescripcions tècniques particulars i el plec de
clàusules administratives particulars, tenen caràcter contractual i, amb la signatura del contracte,
l’adjudicatari els accepta de forma incondicional.
En tot allò no previst en aquest Plec, el contracte es regirà per la prelació del dret aplicable següent:








Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Decret llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RLCAP), en tot allò que no s’oposin a la LCSP.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
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 (TRLMRLC)
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS).

L’aplicació d'aquestes normes es durà a terme en relació amb tot el que no hagi resultat afectat per la
Disposició Derogatòria de la LCSP.
En tot cas, les normes legals i reglamentàries esmentades anteriorment seran d’aplicació en tot el que no
s’oposin a la LCSP.
Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d’això, les de dret privat,
especialment tota la normativa sectorial i tècnica aplicable a les actuacions definides, incloses la normativa
en material social i laboral.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol del seus termes o altres normes que resultin
d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, sigui norma directa o indirecta, no eximeix a l’adjudicatari de
l’obligació de complir-les.
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CAPÍTOL II. DE L’ÒRGAN CONTRACTANT.
Clàusula 2. Òrgan de Contractació.
De conformitat amb l’article 61 LCSP, la representació de les entitats del sector públic en matèria
contractual correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o
reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de celebrar contractes en el seu nom.
La Disposició Addicional Segona de la LCSP atribueix al Ple de la corporació la competència, com a
òrgan de contractació del present contracte, atenent a que el seu VALOR ESTIMAT supera el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost vigent.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: Valor considerat als efectes de determinar el procediment
d’adjudicació i la publicitat de conformitat amb allò establert a l’article 101 de la LCSP es fixa en 502.868,
46 €.
A) ENTITAT CONTRACTANT I ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.
L’entitat contractant és l’Ajuntament d’Alcoletge, amb seu al c/ Sitjar, 2. 25660. Alcoletge.
Telèfon 973196011. Fax 973196065.
D’acord amb la Disposició addicional segona de LCSP, l’òrgan competent per a la per a la
contractació d’aquesta obra és el PLE DE L’AJUNTAMENT, atès que l’import actual dels
RROO del Pressupost de 2019 és de 2.455.892, 50 € i el 10% d’aquest import suposa un total
de 245.589,25 €. El VEC de l’actuació supera aquest valor i, per tant, la competència s’assigna
al Ple de la Corporació.
Import dels recursos
ordinaris del pressupost
2019 (Exp inicial +
Expedients modificació
pt. 2019 1+2+3)

Valor estimat
del contracte

% sobre els
recursos

Òrgan de
contractació

2.452.343, 78 € +
Incorporacions ingressos
cap. IV (3.548, 72)

502.868, 46€

20, 48%

Ple

IMPORT RESULTANT:
2.455.892,5 €

Clàusula 3. Responsable del Contracte i Direcció Facultativa.
El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb titulació adequada i
suficient responsable de l'adreça i control de l'execució de l'obra, assumint la representació de
l'Administració davant el contractista.
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El Director Facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència de que compti amb
col·laboradors i assumeix, davant la Corporació, la responsabilitat final de l’execució del contracte.
El Director Facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció i altra normativa concordant sobre la matèria, les funcions del responsable del contracte
previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret
les següents:
— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el contractista
compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte.
A aquests efectes la DF tindrà lliure accés a tots els punts de treball i magatzems de
materials destinats a les obres per al seu reconeixement, si es necessari.
Igualment la DF podrà ordenar l’obertura de cales quan tingui dubtes sobre l’existència de
vicis ocults de construcció o l’ús de materials de qualitat deficient. En cas de confirmar-se la
seva existència, seran per compte del contractista les despeses derivades de la seva
reparació i esmena. En cas contrari, es certificarà la indemnització que correspongui a
l’execució i reparació de les mateixes, valorades als preus unitaris del pressupost
d’adjudicació.
— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i
mediambiental, i en relació amb els subcontractistes
— Si els hi hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte
suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que
sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per
l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar
la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que
esdevinguin inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del
contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari,
resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles
indemnitzacions que puguin procedir.
— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució
del contracte.
Als efectes de garantir la correcta execució del contracte serà obligatori portar un LLIBRE D’ORDRES, que
registrarà les assistències, ordres que es dictin i incidències en el desenvolupament de les obres. Aquest
llibre s’obrirà amb la data d’inici de les obres i es tancarà amb l’acta formal de recepció de les mateixes.
En cas d’existència de subcontractistes, el contractista haurà d’obtenir un LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ
habilitat d’acord amb el RD 1109/2007 de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l’Ajuntament, la DF i
responsable del contracte, el coordinador de SS i les empreses i treballadors autònoms que intervinguin en
l’obra, els tècnics i delegats de prevenció, l’autoritat laboral i els representants dels treballadors. Aquest
llibre haurà de mantenir-se sempre en l’obra.
Tanmateix, en cas d’incidències entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del contracte, per
diferències d’interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar alguna condició
contractual, dins els límits admesos reglamentàriament, aquestes es tramitaran per mitjà d’expedient
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contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’art. 97 del RGLCAP
Clàusula 4. Unitat encarregada del Seguiment i Execució del Contracte.
De conformitat amb l’article 62 LCSP, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària d’aquest
contracte serà la Direcció Facultativa designada per l’òrgan de contractació.
CAPÍTOL III. DEL CONTRACTE.
Clàusula 5. Objecte i Necessitat del Contracte.
L'objecte del contracte al qual es refereix el present plec és l’execució de les obres contingudes en el
projecte titulat: “PROYECTO DE REFORMA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE”, COFINANÇAT AMB FONS FEDER EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DE
CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020, redactat per l’enginyer tècnic industrial Ramon J. Cortés Torrentó,
de l’empresa “RCT Enginyeria,S.L.” [CIF B25625062] i aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en
sessió de 31 de desembre de 2019, actualment en tràmit d’informació pública.
S’estableix expressament que l’aprovació definitiva d’aquest projecte esdevé condició per a l’execució
d’aquesta actuació. Així en cas que aquest projecte no resulti aprovat definitivament, la licitació restarà
suspesa.
Aquest projecte, segons es dedueix de la resolució de la seva aprovació, consta de quants documents són
exigits en l’article 233 de la LCSP havent-se contemplat en la seva elaboració el que es preceptua en el
Llibre II, Títol I, Capítol II, Secció 2a del RGLCAP.
Necessitat a satisfer:
El projecte definit s’integra dins el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que el ple de
l’Ajuntament d’Alcoletge va aprovar el 25 de novembre de 2015, amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per tal
d’integrar les actuacions vinculades al canvi climàtic. La data d’adhesió formal del municipi és de 31 de maig
de 2016.
En el marc dels objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic, la UE va adoptar, a principis de 2008, el
compromís de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans de l’any 2020. Per aconseguir això es va
plantejar un mecanisme per tal de incrementar un 20% l’eficiència energètica i augmentar un 20% la
implantació i ús d’energies renovables.
Tot aquest procés ha desenvolupat finalment en un Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia mitjançant el
qual es resumeixen els objectius de la UE per a l’any 2030 i s’adopta un enfocament integral d’atenuació del
canvi climàtic i d’adaptació a aquest, fonamentat en 3 pilars:
1. Atenuació: Reducció d’emissions de GEH més enllà del 40% per a l’any 2030, mitjançant augment
de l’eficiència energètica i major ús d’energies renovables.
2. Adaptació: Compromís d’avançar cap a la resiliència en les ciutats afegint l’obligació de redactar un
Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions.
3. Subministrament energètic segur, sostenible i assequible.
Així, els municipis adherits al nou pacte es comprometen, voluntàriament, a executar accions per reduir
emissions de gasos d’efecte hivernacle en el seu territori de, com a mínim el 40% a l’any 2030 i adoptar un
enfocament conjunt per abordar la problemàtica del canvi climàtic.

8

En aquest marc el PAESC d’Alcoletge té 8 objectius estratègic i el seu compliment suposarà un estalvi
d’emissions de CO2 del 20,48% a partir del 2017.
Amb la renovació de l’enllumenat per canvi a LED s’està executant una de les accions del PAESC,
concretament l’acció A21/B26/27. Actuacions de millora de l’enllumenat públic; dins la línia estratègica que
pretén augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, equipaments i instal·lacions
municipals, edificis residencials i els del sector terciari; amb l’objectiu de reduir el consum elèctric de
l’enllumenat públic i millorar-ne l’eficiència.
La implementació de la nova instal·lació reduirà la potència total de l’enllumenat i, per tant, reduirà
considerablement el consum elèctric. A partir d’una consideració d’un total de 4.100 hores de funcionament
a l’any de les instal·lacions, es preveu el següent:
CONSUM ENERGÈTIC
(kWh/any)

Emissions CO2 (t/any)

Import factura s/Iva (€)

370.039,00

125, 81

40,591, 69 €

109.113,30

37,1

17.826,90 €

260.925,70

88,71

22.764,79 €

70,51%

70,51%

56,08%

Consum instal·lació
actual
Consum instal·lació
proposada
Reducció

Per tant, amb aquesta mesura s’aconsegueix donar compliment als objectius fixats en matèria de lluita
contra el canvi climàtic, amb la millora de l’eficiència energètica, en els termes que s’han exposat.
Divisió en lots de l’objecte del contracte.
De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP, l’execució de l’obra, tal i com consta en informe tècnic
adjunt, no serà objecte de divisió en lots ja que es considera un projecte amb unitat funcional i mateixa
naturalesa, no susceptible d’utilització i aprofitament per separat, atès que cal mantenir una uniformitat en
els tipus de llums.
Codi d’identificació de les prestacions objecte del contracte.
L’objecte del contracte s’identifica amb els codis següents:
Codi CPV
45310000-3
45316100-6

Descripció
Treballs d’instal·lacions elèctriques
Instal·lació d’equipaments d’enllumenat exterior

Clàusula 6. Valor Estimat.
A efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte es preveu en 502.868, 46 €,
que no inclou l’IVA.
Clàusula 7. Pressupost Base de Licitació i Preu del Contracte.
D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 608.470, 84 €, IVA
inclòs, amb el següent desglossament:

9

o
o

502.868, 46 €, com a pressupost net.
105.602, 38 €, en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus del 21%.

CAPÍTOL
Escomesa i quadres generals
Conductors
Posada a terra
Llums i suports
Obra civil
Desmuntatge de la instal·lació existent
Legalització i taxes
Control de qualitat
Seguretat i salut
Pressupost d’execució material

IMPORT
41.761,10
10.066,99
8.438,49
274.902,05
52.195,72
5.712,78
16.800,00
3.158,40
9.543,01
422.578,54

Pressupost d’execució per contracta
Pressupost per execució material
13% Despeses generals
6% Benefici industrial
PRESSUPOST NET (€):
IVA (21%):
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (€):

422.578, 54
54.935, 21
25.354, 71
502.868, 46
105.602, 38
608.470, 84

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual es considerarà
que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor
Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en
aquest Plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
Els licitadors no podran presentar proposicions simultànies ni podran introduir variants.
Clàusula 8. Existència de Crèdit.
Mitjançant Resolució del Director General de l’IDAE de 3 de juliol de 2019, es va concedir a l’Ajuntament
d’Alcoletge una ajuda per un import màxim de 323.601 €, a l’empara del RD 616/2017, de 16 de juny de
2017 i R.D. 1516/2018 de 28 de desembre de 2018, relatiu a l’expedient FEDER-EELL-2019-000760
D’acord amb l’anterior, l'execució està prevista a l’aplicació pressupostària de despeses del
PRESSUPOST GENERAL DE 2019, partida 165.630.00.01. ADEQUACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC
MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Import: 650.000 €
Aquest crèdit es considera adequat i suficient per dur a terme la inversió projectada.
Clàusula 9. Termini d’execució, pròrrogues i lloc d’execució.
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1. Termini: El termini màxim d'execució de les obres serà de SIS (6) MESOS, essent els terminis parcials
els que es fixin com a tals en l’aprovació del programa de treball i el lloc d’execució és el nucli urbà
d’Alcoletge.
L’inici del termini d’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig.
Aquesta acta s’haurà de realitzar en el termini que es consigni en el contracte que, en tot cas, no podrà ser
superior a UN (1) MES des de la data de la seva formalització, excepte casos excepcionals degudament
justificats.
La comprovació del replanteig de les obres es realitzarà en presència de l’adjudicatari o del seu
representant i s’haurà d’estendre una acta del resultat de la mateixa, signada per totes les parts
interessades. Se’n remetrà un exemplar de la mateixa a l’òrgan que va celebrar el contracte, d’acord amb
l’art. 237 de la LCSP i els arts. 139 a 141 del RGLCAP.
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis, total i parcial, que es fixin en el pla seran parts integrants
del contracte, als efectes de la seva exigibilitat.
2. Pròrrogues: El contracte serà prorrogable, pel termini d’UN (1) MES.
La pròrroga tanmateix s’admet sempre i quant les característiques del contracte es mantinguin inalterables i
sempre que, aquestes previsions, no siguin contraries a les determinacions fixades per IDAE per a la
justificació de l’actuació executada.
En qualsevol cas la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresari, sempre
que el seu preavís es produeixi, almenys, amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini inicial de
durada del contracte.
Clàusula 10. Condicions Especials d’Execució.
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb allò establert a
l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

TIPUS
SOCIAL

El contractista haurà de garantir a les persones treballadores, adscrites a l’execució del
contracte i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions
laborals que estableixi el conveni col·lectiu aplicable del sector.

Aquestes condicions especials d’execució seran exigibles per a tots els subcontractistes que participi en
l’execució del contracte.
Per tal de verificar el compliment d’aquesta condició l’empresa licitadora ha de presentar la
documentació acreditativa de la política de retribució seguida per l’empresa. S’haurà d’aportar un
llistat de manera desagregada per categoria professional i sexe. Aquesta documentació s’haurà d’aportar
conjuntament amb la documentació requerida al licitador proposat com a adjudicatari per la Mesa de
Contractació.
En qualsevol cas l’òrgan de contractació, per mitjà de requeriment formulat pels serveis municipals, podrà
verificar els extrems indicats per l’empresa per mitjà de requeriment als organismes administratius
competents o als òrgans de representació dels treballadors de l’empresa.
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En cas que es detecti l’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució s’imposaran les penalitats
que estableix la normativa reguladora en matèria de contractació.
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Clàusula 11. Revisió de Preus.
Per aplicació del que s’estableix a l’article 103 de la LCSP i 104 a 106 del RGLCAP, no procedeix la
revisió de preus en aquest contracte.
CAPÍTOL IV. DEL LICITADOR.
Clàusula 12. Acreditació de l’Aptitud per a Contractar.
12.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la
LCSP;
 No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article
71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de
la LCSP;
 Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la
prestació que constitueixi l’objecte del contracte;
 Acreditar la solvència econòmica i financera, que s’estableix en aquest Plec;
 Acreditar la solvència tècnica o professional, que s’estableix en aquest Plec.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, objecte o
àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles
fundacionals. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte
12.2. La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditarà:
a)Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l’escriptura o document de constitució, els
estatuts o l’acte de fundació, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat,
degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona
jurídica de que es tracti. També cal aportar el NIF de l’empresa
Dels empresaris que fossin persones físiques mitjançant fotocòpia del DNI i l’acreditació d’estar donat
d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques en l’epígraf corresponent.
b)Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acreditarà per la seva inscripció en el registre
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat a on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una
declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les
disposicions comunitàries d’aplicació.
c)De la resta d’empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en
l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa.

13

12.3. També poden participar en aquesta licitació les Unions d’Empreses que es constitueixin temporalment
a aquest efecte (UTE), 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.
12.4. La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
12.5. Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
12.6. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents
preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment
de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja
la competència
Clàusula 13. Classificació i Solvència.
13.1. De conformitat amb l'article 74 de la LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els empresaris
hauran d'acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i
professional o tècnica que es determinin per l'òrgan de contractació. Aquest requisit serà substituït pel de
la classificació, quan aquesta sigui exigible conforme al que es disposa en aquesta Llei.
Per al present contracte d'obres i tenint en compte que el seu valor estimat supera la xifra de 500.000 €,
es exigible la classificació del contractista (art. 77 de la LCSP):
D’acord amb allò establert en el projecte i atesa la tipologia de l’actuació, s’exigeix que l’empresari es trobi
degudament classificat com a contractista d’obres dels poders adjudicadors en el :
GRUP I, SUBGRUP 1, CATEGORIA 3
•

•

Grupo I: Instalaciones Eléctricas.
Subgrupo 1. Alumbrados, Iluminaciones y balizamientos luminosos.
Categoría 3 (con cuantía superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)

Clàusula 14. Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
De conformitat amb l'article 159.4 a) LCSP, tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades
a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic o, quan procedeixi, de conformitat amb l’apartat 2 de l’art.
96 del Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d'ofertes
sempre que no es vegi limitada la concurrència.
La inscripció en aquest Registre acredita, excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari
pel que fa a la seva personalitat jurídica i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o
empresarial i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions
de contractar que en ell hagin de constar.
CAPÍTOL V. DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
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Secció Primera. Del Procediment i Criteris d’Adjudicació.
Clàusula 15. Tramitació de l’Expedient i Procediment d’Adjudicació.
D’acord amb l’article 159.1.a) de la LCSP i tenint en compte el valor estimat del contracte (exclòs l’IVA) que
és inferior a 2.000.000 d’euros, l’adjudicació es tramitarà mitjançant el Procediment Obert Simplificat, en
el qual tot empresari pot presentar una proposta, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte
amb els licitadors.
Per altre banda, l’adjudicació es durà a terme atenent exclusivament als criteris d’adjudicació previstos a
l’article 159.1.b) de la LCASP.
Clàusula 16. Publicitat.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat
contractual i atesa les característiques del contracte, l'anunci de la seva licitació únicament precisarà de
publicació en el Perfil del Contractant.
En el Perfil de Contractant de l’Ajuntament d’Alcoletge
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=alcolet
ge&idCap=5273247&ambit=5&
s’oferirà informació relativa a la convocatòria de la licitació del contracte, incloent els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i documentació complementària, si escau.
L’accés al Perfil del Contractant és lliure, directe, complet i gratuït i pot efectuar-se des de la data de
publicació de l’anunci de licitació.
Els interessats en el procediment de licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i altra
documentació complementària fins sis dies abans de finalitzar el termini de presentació de propostes
(article 138 LCSP); sempre que l’hagin demanat almenys dotze dies abans del transcurs del termini de
presentació
de les proposicions. Aquesta sol·licitud s’efectuarà a l’adreça del correu electrònic previst en l’anunci de
licitació.
Clàusula 17. Criteris d’Adjudicació.
1. Preu. Puntuació: De 0 a 5 punts.


Puntuació: De 0 a 5 punts.



Concepte i valoració del criteri preu: Es valorarà assignant la major
puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi el percentatge de baixa
més elevat. A la resta de proposicions econòmiques s’assignarà puntuació
de forma proporcional, a partir d’aquella assignació, aplicant una regla de
tres simple directa. Es tindran en compte dos decimals. En cap cas la
quantitat ofertada superarà la fixada al pressupost de licitació.
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2. Altres criteris, diferents del preu, quantificables automàticament. Puntuació: De 0 a 65
punts.
Criteri A. MILLORES TÈCNIQUES.


Puntuació: De 0 a 60 punts.



Concepte i valoració:
a) Concepte:
En l’annex II s’inclou document tècnic amb descripció d’un conjunt de
millores que l’Ajuntament estima com a interessants per al municipi en el
camp de l’estalvi energètic en l’enllumenat. Aquest llistat inclou una
valoració econòmica de referència que servirà per a puntuar la proposta. El
licitador podrà presentar proposta per a la realització d’algunes o totes les
millores que s’indiquen.
o

Millora 1: Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat de
de l’edifici del Pavelló Municipal. Import millora: 17.978,81 €
(Inclou BI+DG). Import sense IVA.

o

Millora 2: Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat de
l’edifici de l’Ajuntament. Import millora: 44.370, 79 € (Inclou
BI+DG). Import sense IVA.

o

Millora 3 Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat de
de l’edifici del Col·legi Mare de Déu del Carme. Import
millora: 42.963, 19 € (Inclou BI+DG). Import sense IVA.

o

Millora 4: Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat de
de l’edifici del CIPGC. Import millora: 17.605, 62 € (Inclou
BI+DG). Import sense IVA.

b) Valoració. S’ha d’indicar pel licitador quina/es de les millores es
proposa realitzar de les descrites en el plec / projecte. S’assignaran els
punts que s’indiquen, establerts proporcionalment en funció del valor
establert per la millora de què es tracti, segons el detall següent:

CONCEPTE NÚM. IDENTIFICACIÓ

CRITERI 1 COST ACTUACIÓ CRITERI 2 CONSUMS TOTAL

MILLORA

1

PAVELLO

4,00

16,00

20,00

MILLORA

2

AJUNTAMENT

9,00

10,00

19,00

MILLORA

3

COL·LEGI

8,00

8,00

16,00

MILLORA

4

CIPGC

3,00

2,00

5,00

c) No es proposa la seva realització o es proposa en termes diferents als
descrits en el plec / projecte: 0 punts.
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Criteri B. AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA.


Puntuació: De 0 a 3 punts.



Valoració:
a)
b)
c)
d)

Ampliació del termini en 1 any addicional: 1 punt.
Ampliació del termini en 2 anys addicionals: 2 punts
Ampliació del termini en 3 anys addicionals: 3 punts
No es proposa ampliació del termini de garantia inicial o en termes
diferents als descrits en el plec: 0 punts.

El període de garantia total de l’obra serà el següent: 1 anys (inicial) +
ampliació proposada pel licitador.
Criteri C. Realització i lliurament de document AS BUILT .


Puntuació: De 0 a 2 punts.



Valoració:
a) Es proposa la realització en els termes descrits plec/projecte: 2 punt.
b) No es proposa la realització o es proposa en termes diferents als
descrits en el plec / projecte: 0 punts.

Observacions generals: En cas que el licitador que resulti adjudicatari hagi
formulat una proposta de realització de millores i/o ampliació de termini de garantia
diferents a les descrites en els plecs, no tindrà puntuació per aquests criteris No
obstant això, les millores proposades hauran de ser igualment executades pel
licitador, sense cost econòmic per l’Administració, essent part essencial del
contracte.
3. Criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor. Puntuació: De 0 a 30 punts.
3.1. PROJECTE DE TREBALL. Puntuació: De 0 a 25 punts.
Per tal de formular el PROJECTE DE TREBALL complet el licitador l’haurà de
presentar, per escrit, amb una extensió màxima de 30 fulls DIN-A 4 per una única
cara, amb lletra tipus Arial i tamany 11 (excepte pel que fa referència al Pla de
Treball, que es podrà presentar en un altre format i que no computarà en el límit de
fulles màxim abans indicat)
En la 1a pàgina s’haurà d’indicar un índex del contingut amb marcatge numerat de
la ubicació de cada criteri o concepte. Aquest índex si que computarà en el nombre
màxim de pàgines a presentar.
No s’analitzarà aquella documentació que es lliuri a partir de la pàgina 30 a bans
indicada. La documentació es presentarà en format PDF i degudament signada.
En aquest PLA DE TREBALL es valorarà el que es descriu en els apartats
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següents, amb els criteris que s’especifiquen:
1.1. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS
Puntuació: De 0-15 punts.

D’EXECUCIÓ

DELS

TREBALLS.

El licitador haurà d’exposar el procés d’execució dels treballs en
funció dels mitjans personals i materials adscrits al mateix.
Els criteris que es tindran en compte seran tres:3
a) Implantació sobre el terreny. De 0 a 5 punts.
Es valorarà,
en aquest apartat, la proposta d’emplaçament de casetes, zona
prevista per aplecs, proposta d’accés de maquinària, accés al
gestor de residus (recollida i retirada dels residus resultants del
procés constructiu), mesures previstes per disminuir altres
efectes mediambientals de l’actuació (pols, sorolls, etc. ) i, en
definitiva, la possible afectació de l’entorn amb motiu d’aquestes
actuacions.
Sistema de valoració

Punts

Descripció completa i lògica per al seu correcte
enteniment, amb detall i coherència. Clar enteniment
del sistema d’implantació.

5

Descripció que presenta algunes deficiències o
algunes manques de detall l però permet una
correcta entesa i preveu una lògica de treball.

4

Presenta mancances de presentació que dificulten la
seva entesa o sentit lògic.

2

Descripció insuficient o
dificulten la seva entesa.

1

amb

mancances

No descripció o descripció molt poc adequada.

que

0

b) Formulació de la proposta de convivència entre la
instal·lació existent i la nova instal·lació i eventuals
afectacions a altres serveis, al trànsit i als ciutadans, i
proposta de resolució dels conflictes. De 0 a 5 punts.
Es valorarà, en aquest apartat, com es proposa pel licitador la
resolució de la convivència entre l’equipament existent i el nou
equipament, a fi de mantenir la seva màxima operativitat.
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Sistema de valoració

Punts

Descripció completa i lògica per al seu correcte
enteniment, amb detall i coherència per al seu
enteniment, amb propostes que maximitzen la
utilització de les instal·lacions i disminueixen les
eventuals afectacions.

5

Descripció que presenta algunes deficiències o
algunes manques de detall l però permet una
correcta entesa i preveu una lògica de treball.

4

Presenta mancances de presentació que dificulten la
seva entesa o sentit lògic.

2

Presenta moltes mancances de formulació o és
planteja de forma molt genèrica.

1

No descripció o descripció molt poc adequada.

0

c) Pla de Treball. De 0-5 punts.
El licitador proposarà un PLA DE TREBALL per tal de concretar
les condicions i terminis d’execució de l’obra.
En aquest apartat es valorarà la presentació del PLA DE
TREBALL que defineixi l’execució de les diferents tasques amb
l’objectiu d’optimitzar els temps d’execució, el solapament de
tasques que puguin resultar compatibles, la coexistència de la
nova instal·lació projectada i l’existent, principalment.
Sistema de valoració

Punts

Descripció completa i lògica per al seu correcte
enteniment, amb detall i coherència per al seu
enteniment.

5

Descripció que presenta algunes deficiències o
algunes manques de detall l però permet una
correcta entesa i preveu una lògica de treball.

4

Presenta mancances de presentació que dificulten
la seva entesa o sentit lògic.

2
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Presenta moltes mancances de formulació o és
planteja de forma molt genèrica.

1

No descripció o descripció molt poc adequada.

0

1.2. DESCRIPCIÓ DELS MITJANS HUMANS ADSCRITS A L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE. Puntuació: De 0-5 punts.
El licitador haurà d’indicar, als efectes de la seva valoració,
l’organigrama global de mitjans humans proposats per a l’execució
del contracte. A aquests efectes es valorarà la qualificació de l’equip
tècnic adscrit al contracte, l’estructura i organització dels mitjans
humans, quantitat de mitjans, qualificació dels mitjans i grau de
dedicació al mateix.
Sistema de valoració

Punts

Descripció completa i lògica per al seu correcte
enteniment, amb detall i coherència. Clar enteniment de
la organització, distribució d’equips, rols assignats i
característiques del personal adscrit al contracte
(titulació, formació, etc. )

5

Descripció que presenta algunes deficiències però
permet un correcte enteniment.

3

Descripció insuficient o amb mancances que dificulten la
seva entesa.

1

No descripció o descripció molt poc adequada.

0

1.3. DESCRIPCIÓ DELS MITJANS MATERIALS ADSCRITS A L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE. Puntuació: De 0-5 punts.
El licitador haurà d’indicar, als efectes de la seva valoració, quins
mitjans materials que ofereix per a l’execució del contracte.
En aquest sentit i, en cas d’optar pels materials de referència
indicats en el projecte, caldrà indicar-ho específicament en cada
cas.
En cas que el licitador opti per materials equivalents o similars,
aquests hauran de complir amb allò que s’indica en el projecte i/o
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plec de prescripcions tècniques i caldrà fer constar les
marca, model, imatge fotogràfica, resum de
característiques i enllaç web on trobar la informació
Aquestes dades addicionals informatives no computaran
total del nombre de pàgines fixat en aquesta clàusula.

dades de
principals
detallada.
en el límit

Aquest apartat podrà ser objecte d’exclusió de la proposta
presentada si el comitè tècnic avaluador dictamina, de forma
raonada que els materials no compleixen amb les especificacions
tècniques, o no es pot trobar suficient informació en la indicada web
del fabricant.
En quant als mitjans materials que es proposin (equips, maquinària,
etc) per a la correcta execució del contracte, també s’hauran de
descriure i es prendrà en consideració tant la seva descripció com la
tipologia i efectivitat per a la realització dels treballs, grau de
dedicació previst, etc.
Sistema de valoració

Punts

Descripció completa i lògica per al seu correcte
enteniment, amb detall i coherència. Clar enteniment de
les propostes i documentació presentada.

5

Descripció que presenta algunes deficiències però
permet un correcte enteniment.

3

Descripció insuficient o amb mancances que dificulten la
seva entesa.

1

No descripció o descripció molt poc adequada.

0

3.2. ALTRES CRITERIS. Puntuació: De 0-5 punts.
3.2.1.

Sistema de gestió de l’enllumenat exterior. Es
valorarà la proposta presentada pel licitador en relació
al desenvolupament d’aplicatius de la gestió
d’instal·lacions d’enllumenat exterior que permetin la
gestió centralitzada de l’enllumenat objecte d’aquest
contracte.
Aquest sistema, que haurà de ser
desenvolupat per un software obert de mercat, haurà de
permetre visualitzar la informació dels quadres; gestió
d’ordres de control; modificacions de nivells de gestió,
alarmes; informes de seguiment i gestió energètica, etc.
Puntuació: De 0 a 3 punts.
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3.2.2.

Gestió del sistema postvenda i assistència tècnica.
Es valorarà la proposta presentada pel licitador en
relació als mecanismes d’actuació i resposta, en cas
d’avaries i/o qualsevol tipus d’incidència en l’obra,
posant èmfasi en dades reals de temps de resposta,
mitjans tècnics i humans disponibles; serveis d’atenció
al client; serveis 24 hores/365 dies setmana; entre
d’altres. Puntuació: De 0 a 2 punts.

Consideracions finals:
1. Ofertes anormalment baixes.
El caràcter anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels paràmetres establerts a
l’art. 85 del RGLCAP. Aquests criteris s’aplicaran respecte de l’oferta econòmica
presentada pels licitadors.
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes,
alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors
afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada
de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions,
amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al
funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi
econòmic del contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions
que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment
baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada
com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la Mesa de
Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o
la seva exclusió.
En cas que s’adjudiqui, finalment, el contracte, a una empresa inicialment incursa
en presumpció de temeritat, s’establiran els mecanismes adequats per realitzar un
seguiment detallat de l'execució d'aquest, amb l'objectiu de garantir la correcta
execució del contracte sense que es produeixi un minvament en la qualitat dels serveis,
les obres o els subministraments contractats; a més de la garantia complementària
prevista a l’art. 107.2 de la LCSP.
2. Altres consideracions:


Als efectes de la valoració dels aspectes susceptibles de judici de valor, la Mesa
de Contractació podrà sol·licitar l’emissió dels informes i els assessoraments
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externs que estimi adients per tal d’assignar la puntuació als diferents licitadors.


Si algun dels licitadors no presenta la documentació que permeti qualificar algun
o alguns dels criteris d’adjudicació o aquesta documentació es manifestament
insuficient, no s’atribuirà al licitador puntuació en relació al criteri corresponent.
No obstant això l’Ajuntament podrà demanar els aclariments que siguin
convenients i els licitadors adreçar-se a l’Ajuntament per aclarir llurs propostes,
sempre que això no suposi una alteració en els principis rectors del procediment
de licitació.



L’adjudicació es farà a l’oferta que, en el seu conjunt, obtingui la major
puntuació d’acord amb els criteris establerts en aquest plec.



No podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin al plec (art.
150.3 de la LCSP). No obstant això, en els termes previstos a l’art. 152, l’òrgan
de contractació, abans de dictar l’acord d’adjudicació, podrà renunciar a
celebrar el contracte per raons d’interès públic o desistir del procediment
tramitat quan aquest tingui defectes no subsanables. En aquests casos haurà
d’indemnitzar els licitadors per les despeses que, la seva participació en el
procediment, els hagués ocasionat.



Les resolucions de l’òrgan de contractació seran motivades i, llevat que la
resolució sigui contradictòria amb la proposta de la Mesa de Contractació o es
fonamenti en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius
continguts en la proposta de la Mesa de Contractació.



El contractista quedarà vinculat per l’oferta presentada i el seu compliment en
tots els seus termes, tenint el caràcter d’obligació essencial de l’execució.



L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions podrà ser objecte de
penalització com a falta molt greu amb imposició de la corresponent penalització
econòmica o causa d’extinció del contracte.



La puntuació màxima serà de 100 PUNTS i la valoració de les propostes
presentades s’efectuarà seguint els criteris dels barems precedents, amb
l’informe motivat de la valoració de cadascun dels apartats.

Secció Segona. De la Garantia.
Clàusula 18. Garantia definitiva i garantia complementària.
El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que es disposa en l’article 145 de la LCSP,
haurà de constituir a la disposició de l'òrgan de contractació una garantia definitiva.
La seva quantia serà igual al 5% de l’import del preu final ofert pel licitador, exclòs l’Impost sobre el Valor
Afegit, de conformitat amb el que preveu l’art. 107.1 de la LCSP.
La constitució d’aquesta garantia haurà de ser acreditada en el termini màxim de SET (7) DIES HÀBILS,
a comptar des de l'endemà del dia en què s’hagi rebut el requeriment (art. 159.4. f, 4at, Procediment
obert simplificat)
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En tot cas, la garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l’article 110 LCSP. Dins d'aquests
conceptes s’inclou l'incompliment per part del contractista de l’obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis
ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta execució de les prestacions objecto del contracte,
prevista en l'article 196 LCSP.
La garantia definitiva podrà prestar-se en qualsevol de les formes previstes a l’art. 108. 1 de la LCSP i la
seva acreditació podrà fer-se per mitjans electrònics.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia i
compliment satisfactori del contracte.
El termini inicial de garantia, atesa l’especial naturalesa de les obres a realitzar, s’estableix en UN (1)
ANY, en els termes de l’art. 111.5 de la LCSP.
Aquest termini, però, podrà ser ampliat pel licitador en la seva oferta. En tal cal el termini final de garantia
serà el que resulti d’acord amb la ampliació proposada per l’adjudicatari.
Quan com a conseqüència d’eventuals modificacions de contracte es produeix una variació en el preu, es
reajustarà la garantia, per tal que mantingui la proporció amb el nou preu modificat, en el termini de 15 dies
des que es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació (Art. 109.3 de la LCSP).
Igualment i, en el mateix termini de 15 dies des de la data en què es facin efectives eventuals penalitats o
indemnitzacions a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia en la quantia que
correspongui, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució contractual.
Garantia complementària: En cas que el licitador que resulti proposat com a adjudicatari hagi presentat
una proposta que s’hagués considerat, inicialment, com a baixa presumptament anormal (ofertes amb
valors anormals o desproporcionats) se li exigirà la presentació d’una garantia complementària d’un 5%
de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.
Clàusula 19. Devolució i cancel·lació de les garanties.
Aprovada la liquidació del contracte, si no resultessin responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la
garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia de les obres determinat al present Plec, es dictarà
acord de devolució d'aquella, en els termes legalment establerts.
D’acord amb el que es preveu als articles 111.5 de la LCSP i l’art. 243.3 de la LCSP, el termini de garantia
s’estableix en UN (1) ANY.
Durant el termini de garantia l’administració podrà comprovar si els treballs executats s’ajusten a allò
contractat i l’adjudicatari haurà de reparar o resoldre les anomalies detectades a nivell de subministraments
i/o instal·lacions. Transcorregut el termini de garantia, sense que s’hagin formulat observacions, quedarà
extingida la responsabilitat del contractista, en els termes legalment establerts.
TÍTOL II. LICITACIÓ DEL CONTRACTE.
CAPÍTOL I. DE LES PROPOSTES.
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Clàusula 20. Presentació de Propostes.
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes
obligatòriament de forma electrònica a través de l’eina de preparació i presentació d’ofertes de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=alcolet
ge&idCap=5273247&ambit=5&
La utilització d’aquests serveis suposa:
-

La preparació i la presentació d’ofertes de forma telemàtica pel licitador.
La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema.
L’obertura i avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de VINT-I-SIS
DIES NATURALS (DA 12 LCSP) comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de
licitació en el Perfil del contractant, exclusivament de forma electrònica a través de l’Eina de Preparació i
Presentació d’Ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword
=alcoletge&idCap=5273247&ambit=5&
D’acord amb la Disposició Addicional Setzena de la LCSP, apartat 1 (h), l’enviament per mitjans
electrònics de les ofertes podrà fer-se en dues fases, trametent primer la petjada electrònica de
l’oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i
després l’oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. De no efectuar-se aquesta segona
remissió en el termini indicat, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. Per aquest motiu, per participar
en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=alcolet
ge&idCap=5273247&ambit=5&
L’oferta electrònica i qualsevol altre document que l’acompanyi hauran d’estar signats electrònicament per
algun dels sistemes de signatura admesos per l’article 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, l’eina xifrarà
aquests sobres en l’enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l’eina proporcionarà a l’entitat licitadora un justificant d’enviament,
susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.
Clàusula 21. Forma i Contingut de les Propostes.
21.1. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en els
termes següents:
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a) SOBRE A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. Declaració responsable.


Declaració responsable.
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable que s’adjunta
com a ANNEX 1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina del Sobre Digital.

b) SOBRE B. CRITERIS D’ADJUDICAICÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR.


Sobre amb l’oferta avaluable d’acord amb criteris sotmesos a judici de valor.
Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre tota la documentació
relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a un judici de valor. S’hauran de
formular, si s’escau, d’acord amb els continguts assenyalats en les plantilles i annexos
d’aquest plec corresponents. ANNEX 2
La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica així com d’altra informació de l’oferta
de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica comportarà l’exclusió de l’empresa
licitadora quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del
contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans dels de
valoració subjectiva.

c) SOBRE C. OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES.

D’ADJUDICACIÓ

QUANTIFICABLES

L’empresa licitadora ha d’incloure, en aquest sobre, la documentació relativa a la proposta
econòmica i a la resta de criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.
La proposició s’ha de formular segons el model que s’adjunta com ANNEX 3 a aquest plec i com a
plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital.
21.2. Aquesta documentació s’haurà de presentar en el TERMINI MÀXIM de VINT-I-SIS (26) NATURALS, a
comptar de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci al Perfil del contractant, mitjançant l’eina de
Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword
=alcoletge&idCap=5273247&ambit=5&
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, l’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre
Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el model de Declaració responsable o DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant el servei e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que
es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu i únic de què disposaran per presentar les seves
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
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Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin
una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació.
Així mateix el desxifratge dels documents de les ofertes es realitza amb la mateixa paraula clau, la
qual han de custodiar les empreses licitadores.
Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la
mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les
tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per
al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per
introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat (“caixa forta virtual”) que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura
dels sobres, a la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula abans de l’obertura dels
primers sobres xifrats.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el
xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores
de la/les paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat
dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari.
Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, es
farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es
podrà modificar la documentació tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les
proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es
consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública (Perfil del contractant) l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el
canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.
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Els licitadors podran trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “licitació electrònica” de la Plataforma de serveis de contractació pública.
21.2. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament
de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la
qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes i, després, enviant la documentació de
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas que no es faci aquesta segona remissió
en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase
ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de
manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de
l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, ferne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la
que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
21.3. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya, utilitzades per aquesta Corporació. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible
o estigui afectat per algun virus informàtic, l’òrgan de contractació valorarà, en funció de quina sigui la
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de
l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa de
contractació podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en
suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la
importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que
aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de
Sobre digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de
presentació.
L’eina Sobre digital permet adjuntar tots els formats de fitxers, sempre i quan aquests no superin un
límit de 25 MB per fitxer.
Per això els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La
partició s’ha de fer manualment (sense utilitzar eines del tipus “winzip” o “winrar” de partició automàtica) i
sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’han d’incorporar en l’apartat
d’altra documentació numerats (part 1 de 2; part 2 de 2).
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Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Els formats de documents electrònics admissibles són els següents:
Text: PDF,
Imatge: PDF, JPG,
21.4. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació
traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
21.5. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació
informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis
dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat
almenys dotze dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació
per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de
preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació.
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el
perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcoletge.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=alcolet
ge&idCap=5273247&ambit=5&
21.6. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part de
l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques i també
l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea.
21.7. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta
en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció
d’aquestes normes dóna lloc a la no admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
Clàusula 22. Mesa de Contractació, classificació de les propostes, proposta d’adjudicació i
adjudicació del contracte.
22.1. La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar la
documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb allò establert en el punt 7 de la Disposició Addicional Segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part
d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció
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d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de
control econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el
personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes d'aquesta,
sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si escau, formin part de la
Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a
Secretari un funcionari de la Corporació.
Es preveu que la COMPOSICIÓ de la MESA DE CONTRACTACIÓ sigui la següent:
President:
 Alcalde de la Corporació.
Vocals:
 Secretària-Interventora de la Corporació.
 Un tècnic de la Diputació Provincial de Lleida, vinculat a les àrees de contractació o serveis
tècnics de l’ens.
 Un tècnic del Consell Comarcal del Segrià, vinculat a les àrees de contractació o serveis
tècnic de l’ens.
 Un funcionari de la Corporació, amb coneixements en matèria de contractació.
Secretari:
 El funcionari de la Corporació que formarà part de la Mesa com a Vocal assumirà, també,
les funcions de secretari de la mateixa.
Es designen, tanmateix, com a custodis d’acord amb les exigències de l’eina Sobre Digital, el Sr. Alcalde de
la Corporació i la Sra. Secretària-Interventora de la Corporació.
La composició concreta de les persones que integraran la Mesa de Contractació es publicarà a través del
perfil de contractant en publicar l'anunci de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva
constitució a través d'un anunci específic en el citat perfil.
La Mesa de Contractació tindrà atribuïdes les competències que li atorga la LCSP, pel que fa a les funcions
a desenvolupar en la fase de valoració de les ofertes (des de l’obertura dels arxius electrònics fins a la
proposta d’adjudicació).
A la Mesa de Contractació es podran incorporar els tècnics i assessors que s’estimi convenient per part de
la seva Presidència, que en tot cas actuaran amb veu però sense vot. Així mateix la Mesa podrà demanar
els informes tècnics externs que estimi adients per tal de formular les seves propostes.
22.2. Obertura del sobres:
a) Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de licitació
tindrà lloc d’acte d’obertura dels sobres que contenen la DECLARACIÓ RESPONSABLE i
l’OFERTA AVALUABLE MITJANÇANT CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR.
L'obertura dels Sobres es farà per l'ordre de presentació al registre electrònic del Perfil del
Contractant.
La Mesa de Contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació
continguda en els sobres i determinarà les empresa admeses a la licitació a les excloses. Sens
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perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es publicaran en
el Perfil del Contractant.
Si durant l’obertura del SOBRE A la Mesa observés defectes materials en la documentació
presentada pels licitadors, els hi comunicarà per correu electrònic i publicació al perfil del
contractant, atorgant-los-hi un termini no superior a 3 dies hàbils per tal que ho corregeixin o
esmenin.
No obstant això, si s’observa que els defectes són substancials o són deficiències materials no
esmenables, el licitador quedarà exclòs de la licitació.
A continuació la Mesa de Contractació remetrà als SSTT de l’òrgan de contractació la documentació
relativa a l’oferta avaluable per mitjà de criteris sotmesos a un judici de valor, per tal que efectuïn la
corresponent valoració, en un termini NO SUPERIOR A 7 DIES.
Aquests actes es durà a terme com s’indica:


Obertura del SOBRE DIGITAL A: A les 12 hores del 2n dia hàbil següent a la finalització
del termini de presentació de les ofertes pels licitadors.



Obertura del SOBRE DIGITAL B: A les 13 hores del 2n dia hàbil següent a la finalització
del termini de presentació de les ofertes pels licitadors.



L’obertura d’aquestes sobres no tindrà caràcter públic.

b) SOBRE AMB L’OFERTA AVALUABLE D’ACORD
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES.

AMB

CRITERIS

QUANTIFICABLES

Un cop valorada la documentació relativa a criteris sotmesos a un judici de valor, la Mesa de
Contractació es tornarà a reunir, en acte públic, en el qual es donaran a conèixer les proposicions
admeses, rebutjades i les causes del rebuig.
Es donarà també a conèixer el resultat de la valoració de les proposicions sotmeses a judici de valor
i, a continuació, s’obriran els sobres que contenen la part de l’oferta avaluable a través de criteris
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules. Aquest sobre inclou tant la proposició econòmica
com la documentació quantificable de forma automàtica.
La data i hora de reunió de la Mesa per a l’obertura d’aquest sobre es publicarà al perfil del
contractant.
En aquesta darrera sessió la Mesa, procedirà a qualificar la declaració presentada pels licitadors
amb aquest procediment:
1) Exclusió prèvia, si és el cas, de les ofertes que no compleixin els requeriments del Plec.
2) Avaluació i classificació d’ofertes.
3) Realitzar proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació. La
proposta de la Mesa no crea, en cap cas, cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada, atès que l’òrgan de contractació es podrà apartar de la seva proposta,
motivant la seva decisió. En el cas que es produeixi l’empat entre dues o més ofertes,
s’haurà d’aplicar el règim de desempat establert en aquest plec.
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4) Comprovar, en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que l’empresa
està degudament constituïda, que el signant de la proposta té poder bastant per a
formular l’oferta, que ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica exigida i que no
està inclòs en cap dels supòsits de prohibició per contractar.
5) La Mesa, a través del seu president, requerirà a l’empresa que ha obtingut la millor
puntuació, mitjançant comunicació electrònica, en el termini de 7 dies hàbils, a comptar
des de l'enviament de la comunicació, presenti la documentació justificativa del
compliment dels requisits previs de capacitat, solvència o aquella altra documentació
que no consti inscrita en el RELI o ROLECE o no consti vigent o actualitzada i la
presentació de la garantia definitiva. Igualment haurà d’acreditar el compliment de les
condicions especials d’execució, en els termes previstos en aquest plec.
6) El licitador també haurà d’aportar, si és el cas, el compromís al qual es refereix l’art.
75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans
que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, d’acord amb
l’art. 76.2 de la LCSP.
7) En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la major puntuació es presumeixi
anormalment baixa, la Mesa, realitzades les actuacions precedents, seguirà el
procediment de l’art. 149 de la LCSP. En tot cas però, el termini màxim per tal que el
licitador justifiqui la seva oferta no podrà superar els 5 dies hàbils des de la recepció de
la corresponent comunicació.
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi formulat millor oferta la documentació requerida
aquesta es qualificarà. Si s’observa defectes en la documentació presentada o errors esmenables es
comunicarà per tal que ho corregeixin o esmenin en el termini màxim de TRES (3) DIES hàbils. La
comunicació serà de tipus electrònic.
L'òrgan o la Mesa de Contractació podrà demanar als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de
la declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans
d'adjudicar el contracte.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat o en el termini atorgat per esmenes, s’entendrà que l’empresa ha retirat la seva oferta i es
procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per ordre en què hagin
estat classificades les ofertes. Això suposa l’exigència del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de PENALITAT i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de
contractar per la causa fixada a l’art. 71.2 a de la LCSP.
Tot això sens perjudici del que preveuen els articles 140.3 i 140.4 de la LCSP.
CAPÍTOL II. ADJUDICACIÓ, PERFECCIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
Clàusula 23. Efectes de la Proposta d’Adjudicació. Decisió de No Adjudicar o Celebrar el Contracte i
Desistiment del Procediment d’Adjudicació per l’Administració
La proposta d’adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del licitador proposat, que l’adquirirà,
enfront de l’Administració, en el moment de la formalització el contracte.

32

De conformitat amb el que es disposa en l’article de la 152 LCSP, la decisió de no adjudicar o celebrar el
contracte o el desistiment del procediment podran acordar-se per l'òrgan de contractació abans de la
formalització.
Només es podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons d'interès públic
degudament justificades en l'expedient. El desistiment del procediment haurà d'estar fonamentat en una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d'adjudicació, havent-se de justificar en l'expedient la concurrència de la causa.
Clàusula 24. Adjudicació del Contracte.
L'adjudicació del contracte correspon a l'òrgan de contractació.
L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat la millor oferta, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 145 de la LCSP.
Així l’òrgan de contractació haurà de dictar resolució motivada d’adjudicació a favor del licitador que hagi
presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi presentat tota la documentació i hagi acreditat
que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits, de conformitat amb el que preveuen aquests plecs.
Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic o figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, i aquests siguin
accessibles de manera gratuïta per als citats òrgans, no estarà obligat a presentar els documents
justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites, essent únicament necessari la manifestació
expressa per part del licitador de la seva inscripció en el Registre o base de dades corresponent.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic eximirà als
licitadors inscrits, i excepte prova en contrari, de la presentació en les convocatòries de contractació de les
condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així com de l'acreditació de la no
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquell.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les propostes suposa l’autorització
a la Mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat
membre de la Unió Europea.
L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en un termini NO SUPERIOR A CINC (5) DIES a favor
del licitador proposat com adjudicatari, sempre que hagi presentat tota la documentació exigida en els
termes previstos en aquest plec, procedint-se – tot seguit – a la seva formalització. Tot això a l’empara de
l’art. 159.4 (f) de la LCSP.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores, per mitjà de notificació
electrònica i es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament, dins els termini de QUINZE (15) DIES,
indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. Les notificacions hauran
d’incloure les determinacions previstes a l’art. 151 de la LCSP.
L’adjudicació haurà de tenir lloc, en tot cas, en el termini màxim d’UN (1) MES a comptar des de
l’endemà de la finalització del termini per a la presentació de les proposicions.
En tots els casos indicats en aquests plecs, si el dia final fos dissabte o festiu, els terminis s’entendran
traslladats al 1r dia hàbil següent.
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Notificada l’adjudicació del contracte i transcorreguts els termini per a la interposició dels recursos sense
que s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels
interessats. Si aquests no retiressin la seva documentació dins els tres mesos següents a la data que se’ls
notifiqui l’adjudicació, l’Administració no estarà obligada a seguir-la custodiant a excepció, si es el cas, de la
documentació sobre garantia provisional.

Presentada la documentació i, en els casos en què resulti preceptiva, prèvia fiscalització del compromís de
la despesa per la Intervenció, en un termini no superior a 5 dies naturals, es procedirà a adjudicar el
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat el mateix, a la
seva formalització.
En cas contrari, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense perjudici de l'establert en la lletra
a) de l'apartat 2 de l'article 71, i s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en
puntuació, atorgant-li el termini de 5 dies hàbils per presentar la documentació que li sigui requerida.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el Perfil del
contractant en el termini de 15 dies.
L'òrgan de contractació podrà declarar deserta la licitació, si escau, a proposta de la Mesa de Contractació,
quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en el plec.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 147.2 LCSP, l'empat entre diverses ofertes després de
l'aplicació dels criteris d'adjudicació del contracte es resoldrà mitjançant l'aplicació per ordre dels següents
criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes:
1) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major nombre de treballadors fixos amb
discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
2) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
3) Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
4) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat.
A l'efecte d'aplicació d'aquests criteris els licitadors hauran d'acreditar-los, si escau, mitjançant els
corresponents contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social i qualsevol altre
document admès en dret que acrediti els criteris socials anteriorment referits. La documentació acreditativa
dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l’empat i no amb
caràcter previ.
Clàusula 25. Perfecció i Formalització del Contracte.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze dies hàbils
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; constituint
aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
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El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les
corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat se li
exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es
farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït.
Si les causes de no formalització fossin imputables a l’Administració, s’indemnitzarà al contractista dels
danys i perjudicis que la demora el pogués ocasionar.
En tot cas no podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, en els
termes previstos a l’art. 154.1 de la LCSP.
La formalització del contracte s’haurà de publicar, juntament amb el contracte, en un termini no superior
a 15 dies després del perfeccionament, en el perfil del contractant, d’acord amb allò establert a l’art. 154.1
de la LCSP.
Formalitzat el contracte es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya
(RPC) per mitjans electrònics o telemàtics, per la seva inscripció. Es comunicaran les dades bàsiques del
contracte i, si s’escau, les modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preus, import final i extinció
del contracte.
Les dades comunicades el RPC seran d’accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre
protecció de dades, sempre que no tinguin el caràcter de confidencials.
TÍTOL III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
CAPÍTOL I. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
Secció Primera. Dels Abonaments al Contractista.
Clàusula 26. Abonaments, Mesuraments i Valoració.
Als efectes de procedir al pagament l'Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies
següents al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin l'obra executada conforme al
projecte durant aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. Aquestes certificacions mensuals en
cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les obres.
El contractista també tindrà dret a percebre abonaments a compte per les operacions preparatòries
realitzades com a instal·lacions i apilament de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l'obra
conforme al règim i límits que, amb caràcter general es determinin reglamentàriament, havent d'assegurar
els referits pagaments mitjançant la prestació de garantia.
Les certificacions d’obra s’hauran d’acompanyar, obligatòriament, de la següent documentació:
1. Breu informe-memòria justificatiu del compliment del pla d’execució de les obres, per tal
de justificar el compliment dels terminis previstos.
2. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte amb justificació que estan al
corrent del cobrament salarial.
3. Fotocòpia dels TC1 i TC2
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4. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
5. Certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
6. Factura relativa a la certificació d’obra executada, consignant l’IVA repercutit.
D’acord amb el que es preveu en el paràgraf anterior, el contractista, una expedida la certificació
mensual d'obra, haurà de presentar la factura relativa a l’obra certificada, en un registre
administratiu La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del
Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la
presentació en un registre administratiu.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els següents
extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició Addicional Trigesimosegunda de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l'òrgan de contractació és Ple de l’Ajuntament d’Alcoletge.
b) Òrgan administratiu amb competència en matèria de comptabilitat pública: SecretariaIntervenció de l’Ajuntament d’Alcoletge.
c) Destinatari: Ajuntament d’Alcoletge.
d) Codi DIR3: LO1250122
e) Oficina comptable: LO1250122
f) Òrgan gestor: LO1250122
g) Unitat tramitadora: LO1250122
D'acord amb l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les
certificacions d'obres, sense perjudici d’allò establert a l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà
d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la
indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Observacions:
1. En els casos en què l'import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior, amb motiu
del següent pagament, al 90 per cent del preu del contracte a l'expedient de pagament que es
tramiti haurà d'acompanyar-se, quan resulti preceptiva, la comunicació efectuada a la Intervenció
corresponent per a la seva eventual assistència a la recepció en l'exercici de les seves funcions de
comprovació material de la inversió.

2. Així mateix, i de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera punt tercer de la LCSP l'òrgan
interventor assistirà a la recepció material de tots els contractes, excepte els contractes menors, en
exercici de la funció de fiscalització material de les inversions.
Secció Segona. De les Exigències al Contractista.
Clàusula 27. Obligacions, Despeses i Impostos Exigibles al Contractista.
El contracte s'executarà amb subjecció a les seves clàusules i d'acord amb les instruccions que per a la
seva interpretació doni al contractista la direcció facultativa.
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Seran per compte del contractista les despeses i impostos, els de formalització del contracte en el supòsit
d'elevació a escriptura pública, així com de quantes llicències, autoritzacions i permisos procedeixin, de
visats que siguin preceptius per al lliurament degudament legalitzat de les instal·lacions. Així mateix, estarà
obligat a satisfer totes les despeses que l'empresa hagi de realitzar per al compliment del contracte, com
són les financeres, d'assegurances, transports i desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris, del
personal al seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota classe de tributs, l'IVA i qualssevol altra que
pugui derivar-se de l'execució del contracte durant la vigència del mateix.
El contractista tindrà l'obligació d’instal·lar, al seu càrrec, cartells informatius de l’obra, seguint els
models i instruccions de l’Administració; especialment haurà de procedir al subministrament,
col·locació i retirada de tots els cartells exigits per aquelles AAPP que atorguin subvencions, per al
finançament parcial d’aquesta actuació.
El contractista està obligat, així mateix, a instal·lar al seu càrrec les senyalitzacions precises per indicar
l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les dels punts de possible perill
a causa de la marxa dels treballs, tant en la zona de l’obra, com en els seus voltants.
El contractista està obligat no només a l'execució de les obres, sinó també a la seva conservació i policia
fins a la recepció i durant el termini de la seva garantia.
Igualment, l’adjudicatari respondrà de la vigilància dels terrenys així com dels béns que en ells hi hagi.
Si així fos requerit per la direcció facultativa de l'obra, el contractista tindrà l'obligació d'adscriure, amb
caràcter permanent, personal de guarda en les obres fins a la recepció de les mateixes, estant obligat a la
vigilància de les obres.
Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d'adjudicació, s'entendran compresos,
amb caràcter general, els tributs de qualsevol índole que gravin els diversos conceptes.
No obstant això, en tot cas, en l'oferta econòmica, s'indicarà com a partida independent l'import de l'Impost
sobre el Valor Afegit (IVA).
Secció Tercera. De les Disposicions Laborals i Socials i de Transparència.
Clàusula 28. Obligacions Laborals, Socials i de Transparència.
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social. Així
mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del
contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les normes i
condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir
les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a
l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions
previstes en la citada norma.
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El Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, serà d'aplicació
plena, sense perjudici de les disposicions específiques previstes en el Reial decret 1627/1997, de 24
d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a les obres de construcció.
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Secció Quarta. De la Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Clàusula 29. Deure de Confidencialitat.
1. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés
amb motiu de l’execució del contracte.
2. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys, a comptar des del coneixement de la
informació de referència.
3. L’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors declarada com a
confidencial.

Clàusula 30. Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el
Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de caràcter
personals que, si escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació
necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir
l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.
En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les següents dades:

Responsable

Informació Bàsica
Ajuntament d’Alcoletge
C/ Sitjar, 2.25660. ALCOLETGE

Finalitat Principal del
tractament

Gestió i tramitació dels contractes del sector
públic de l’Ajuntament d’Alcoletge

Legitimació

Compliment de les obligacions contractuals

Destinataris de
cessions
transferències

les
o

Drets

Informació Addicional

Informació Addicional
Dades del delegat de protecció de dades,
per a consultes, queixes, exercici de drets i
comentaris relacionats amb la protecció de
dades: lopd@alcoletge.cat

No s’han previst cessions més enllà de les
admeses i previstes per la Llei. Es cediran
dades, si escau, a altres AAPP i als
encarregats del tractament de les dades. No
s’ha previst cap transferència a tercers
països de les dades subministrades.
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així
com altres drets, tal com s'explica en la
informació addicional.
Pot consultar la informació addicional i
detallada sobre Protecció de Dades en la
següent adreça: www.alcoletge.cat

Secció Cinquena. De les Assegurances i Responsabilitats per Danys.
Clàusula 31. Responsabilitat del Contractista per Danys i Perjudicis.
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De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 LCSP, el contractista serà responsable de tots els
danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l'execució del contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats fossin conseqüència immediata i
directa d'una ordre donada per l'Administració, aquesta serà responsable dins dels límits assenyalats en les
lleis. També serà responsable l’Administració dels danys que es causin a tercers com a conseqüència dels
vicis del projecte, sense perjudici de la possibilitat de repetir contra el redactor del projecte d'acord amb
l'establert en l'article 315 de la LCSP.
CAPÍTOL II. DE LA CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ.
Clàusula 32. Cessió del contracte.
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que
resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament
classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de
prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

Clàusula 33. Subcontractació.
La contractació per l’adjudicatari de la realització parcial del contracte, amb tercers, està subjecta a les
condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Les prestacions parcials que es podran subcontractar no podran excedir del 50% de l’import
d’adjudicació.
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents en
relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar, en concret:




Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i solvència.
Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
Import de les prestacions a subcontractar.

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb
l'Administració ni que no disposin de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per
executar les prestacions concretes que se subcontracten.
c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels treballs
que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els treballs
en qüestió en compliment d’allò establert al Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a
la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.
d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord
amb la legislació laboral.
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e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà la
total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, amb arranjament estricte als
plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, sense que el coneixement
per part de l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del
contractista principal.
f)

El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que
realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per garantir tal
compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament deurà el contractista aportar el justificant del
pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que hagi
subcontractat en el marc del contracte actual.

g) El contractista haurà de complir amb totes les normes sobre subcontractació establertes a la Llei
32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i altres que
resultin d’aplicació.
CAPÍTOL III. EXECUCIÓ DE L’OBRA.
Secció Primera. Del Risc i Ventura i Interpretació del Projecte.
Clàusula 34. Risc i Ventura.
L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que es disposa en l'article
197 LCSP i sense perjudici de l'establert en l'article 239 LCSP.
Clàusula 35. Interpretació del Projecte.
Correspon a la direcció facultativa la interpretació tècnica del projecte i la facultat de dictar les ordres per al
seu desenvolupament.
El contractista no podrà al·legar, en cap cas, indefinició del projecte. Si al seu judici, aquest conté alguna
indefinició haurà de sol·licitar per escrit de la direcció facultativa la corresponent definició amb l'antelació
suficient a la seva realització.
Secció segona. De la Comprovació del Replanteig, Pla de Seguretat i Salut i Programa de Treball
Clàusula 36. Comprovació del Replanteig.
Dins del termini d’un mes des de la data de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals
justificats, es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig de les obres, estenent-se acta del
resultat que serà signada per ambdues parts interessades.
Si el resultat de la comprovació demostra la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels terrenys, es donarà
autorització per part de la direcció facultativa per al seu inici, començant a comptar el termini d’execució del
contracte.
De conformitat amb l'article 245 b) LCSP serà causa de resolució del contracte la suspensió de l’inici de les
obres per termini superior a sis mesos.
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Desapareguda la causa que va motivar la falta d'inici, l'òrgan de contractació dictarà la resolució
corresponent, que es notificarà al contractista. El termini d'execució començarà a comptar des de
l'endemà a la recepció de la notificació de l'acord d'autorització d'inici de les obres.
El que es disposa anteriorment s'aplicarà igualment quan el contractista formulés reserves en l'acte de
comprovació del replanteig. No obstant això, si segons el parer de l'òrgan de contractació aquestes reserves
resultessin infundades, no quedarà suspès el termini d’inici de les obres.
L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte a efectes de la seva exigibilitat.
Clàusula 37. Pla de Seguretat i Salut.
En compliment del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció el contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut
amb el contingut indicat en el citat Reial decret i basat en l'estudi de seguretat o salut o en l'estudi bàsic de
seguretat i salut que acompanya al projecte.
Aquest pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra, amb l’informe previ del coordinador en matèria de
Seguretat i Salut o de la direcció de l’obra, si no fos preceptiu designar un coordinador i s’ha de comunicar a
l’autoritat laboral.
Efectuat aquest tràmit cal procedir a la signatura de l’acta de comprovació de replantejament i autorització
d’inici de les obres.
Clàusula 38. Programa de Treball.
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini màxim de trenta dies,
comptats des de la formalització del contracte. Aquest programa haurà de correspondre’s en tot cas a
aquell proposat pel licitador, en la seva oferta. L'òrgan de contractació resoldrà sobre el programa de treball
dins dels quinze dies següents a la seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el
compliment de determinades prescripcions.
Al programa de treball a presentar pel contractista s'hauran d'incloure les dades recollides en l'article 144.3
del Reglament 1098/2001, de 12 d'octubre.
La direcció d’obra podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista hagi
presentat degudament el programa de treball, sense dret a interessos de demora per retard en el pagament
d'aquestes certificacions.
Secció Tercera. De l'Execució Defectuosa i Demora
Clàusula 39. Execució Defectuosa i Demora.
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la realització del mateix, així com
els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.
Si les obres pateixen un retard en la seva execució, i sempre que aquest no fos imputable al contractista i
aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de
contractació li concedirà, atorgant-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, tret que el
contractista en demanés un altre de menor, d'acord amb l'establert en l'article 195.2 de la LCSP, regulant-se
els requisits i tràmits d’acord amb l'article 100 del RGLCAP. El director d’obra emetrà un informe on es
determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista.
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De conformitat amb el que es disposa en l'article 29.3 LCSP quan es produeixi demora en l'execució de la
prestació per part del contractista, l'òrgan de contractació podrà concedir una ampliació del termini
d'execució, sense perjudici de les penalitats que si escau procedeixin, resultant aplicable el previst en els
article 192 i següents de la LCSP.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment
del termini total o parcial d’execució del contracte, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del
cas, per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries a raó de 0,90 € per cada 1.000 €
de preu de contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte,
IVA exclòs l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats .En aquest últim supòsit, l'òrgan de
contractació concedirà l'ampliació del termini que estimi necessària per a la terminació del contracte.
Així mateix, l'Administració tindrà les mateixes prerrogatives quan la demora en el compliment dels terminis
parcials faci presumir raonablement la impossibilitat del compliment del termini total.
En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en què no estigui
prevista penalitat o en què estant-ho, la mateixa no cobrís els danys causats a l'Administració, s'exigirà al
contractista la indemnització per danys i perjudicis.
El compliment defectuós pot ser causa de resolució del contracte, excepte que es consideri que l’actuació
és aïllada i susceptible de reconducció i que la resolució del contracte no resulti convenient per a l’interès
del servei en qüestió, cas en què es substituirà per la penalització corresponent la qual és independent de
l’obligació del contractista d’indemnitzar per danys i perjudicis.
En cas d’incompliment per part de l’adjudicatari d’aspectes de la seva oferta, la indemnització que se li
exigirà incorporarà la diferència que, en el seu cas, hagi existit entre la seva oferta i la del següent
contractista a qui s’hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert
l’adjudicatari.
Clàusula 40. Imposició de Penalitats.
40.1. Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis parcials fixats
per l'òrgan de contractació.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment
del termini total o dels terminis parcials establerts, d’acord amb el PLA DE TREBALL presentat per
l’adjudicatari, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte, amb pèrdua de la
garantia, o per la imposició de les penalitats diàries en els termes previstos a l’art. 193.3 de la LCSP (0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs)
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l'òrgan
de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la seva
execució amb imposició de noves penalitats.
Si el retard, respecte del compliment dels terminis, fos produït per motius no imputables a l’empresa
contractista i, aquesta, ofereix complir el contracte si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà
un termini, al menys, igual al temps perdut, a excepció que el contractista en demani un de més curt.
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En tot cas la constitució en demora de l’empresa contractista no precisarà intimació prèvia de
l’Administració.
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40.2. Penalitats compliment defectuós o parcial del contracte.
En cas de compliment defectuós o parcial del contracte o d’incompliment de les condicions especials
d’execució establertes en aquest plec, es podrà acordar la imposició de les penalitats establertes als articles
193 i 194 de la LCSP.
40.3. Imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals se seguirà un
expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 5 dies
naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt,
previ informe del responsable municipal del servei i informe jurídic, per l’òrgan de contractació competent,
resolució que posarà fi a la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al moment en què
tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució
material dels treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la
marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment
anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives
mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al
contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia
definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.
En tot cas les penalitats que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers amb dret a
repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnització que
s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit entre la seva oferta i la del següent
contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert
l'adjudicatari.
Per a la imposició d’aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals es seguirà un
expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini d’al·legacions de 5 dies
naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i l’expedient de penalització serà resolt,
previ informe del responsable municipal del servei i informe jurídic, per l’Alcalde, resolució que posarà fi a la
via administrativa.
L’inici de l’expedient per a la imposició de penalitats per l’Ajuntament es realitzarà en el moment que tingui
coneixement per escrit dels fets. No obstant, si es considera que l’incompliment no afectarà a l’execució
material dels treballs de manera greu o que l’inici de l’expedient de penalització pot perjudicar més al
desenvolupament de l’execució del contracte que beneficiar-lo, es podrà iniciar aquest expedient en
qualsevol moment anterior a l’acabament del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant
deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament tingui pendents d’abonar al contractista. Si ja no
existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta
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no abastés la totalitat de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per
considerar-se ingrés de dret públic.
Secció Quarta. De la Modificació i Suspensió de les Obres.
Clàusula 41. Modificació de les Obres.
Aquest contracte només es podrà modificar en els termes i condicions previstos a l’empara del que
preveuen els articles 203 a 207 de la LCSP.
Es preveu de manera expressa, de conformitat amb l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la possibilitat de què durant l'execució del contracte es realitzin modificacions
del seu objecte conforme a les següents determinacions.
No tindran la consideració de modificacions l’excés d’amidaments, entenent-se per tal la variació que durant
la correcta execució de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre
les previstes en els amidaments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest eventual excés d’amidaments serà recollit en
la certificació final de l’obra. Això s’estableix en correspondència amb el que preveu l’art. 242.4.i de la LCSP.
Tampoc tindrà la consideració de modificació de contracte la inclusió de preus nous, fixats
contradictòriament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a unitats
d’obra que, en el seu conjunt, excedeixi del 3% del pressupost primitiu, tal i com preveu l’art. 242.4.ii de la
LCSP.
En el supòsit que s’hagi de procedir a la modificació del contracte arran de la necessitat d’executar partides
noves no previstes en el projecte, els preus contradictòries s’hauran de definir, per la DF, en funció del que
es determini al banc de preus de l’ITEC, generador de preus CYPE o qualsevol altre generador de preus de
reconeguda solvència, vigent en el moment de l’elaboració del projecte.
Clàusula 42. Suspensió de les Obres.
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per suspendre el seu
compliment, en cas de demora en el pagament del preu, superior a 4 mesos i ho haurà de comunicar a
l’Administració, amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici i o a instància de
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’art. 208.1 de la LCSP.
L’acta de suspensió, segons l’art. 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en representació de
l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’haurà d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a
comptar des de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
L’Administració haurà d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin
de conformitat amb l’art. 208.2 de la LCSP.
CAPÍTOL IV. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.
Secció Primera. De la Resolució del Contracte.
Clàusula 43. Resolució del Contracte.
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El contractista esta obligat a complir el contracte dins els termini total o parcials fixats per a la seva
realització i d’acord amb el contingut, forma i condicions que s’estableixen d’acord amb el projecte tècnic,
aquest plec de clàusules i a l’empara de les proposades pel licitador en la seva oferta i hagin estat admeses
per l’Ajuntament.
En quant a la resolució del contracte s’estarà al que preveuen els articles 211 a 213 i 245 i 246 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o
a instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin incompliment del termini
total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que faci presumiblement raonable la
impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les
penalitats de conformitat amb la clàusula 26.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de
contractació.
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres realitzades
conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la
citació del contractista per a la seva assistència a l'acte de comprovació i mesurament.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici
de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la
garantia.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista,
mitjançant procediment tramitat en la forma prevista a l’art. 191 de la LCSP i a l’art. 109 del RGLCAP.
Secció Segona. De la Finalització de l'Obra.
Clàusula 44. Avís de Finalització de l'Execució de l'Obra.
El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, comunicarà per escrit a la direcció facultativa de l'obra
la data prevista per a la finalització, perquè es pugui realitzar la seva recepció. El procediment i terminis per
a la tramitació d'aquesta comunicació, la designació de representant per a la recepció i la comunicació, a la
Intervenció, es regularan per l'establert en l'article 163 del RGLCAP i disposicions concordants.
Clàusula 45. Recepció de l'Obra.
El contracte s'entendrà acomplert pel contractista, quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els termes del
mateix i a satisfacció de l'Administració, la totalitat del seu objecte. Això inclou la realització de totes les
millores proposades per l’adjudicatari en la seva oferta, que s’hauran de realitzar en la seva integritat i seran
oportunament certificades.
Dins del mes següent a la finalització de l'obra es procedirà, mitjançant acte formal, a la recepció de la
mateixa.
Aquest acte serà comunicat a la Intervenció General, a l'efecte de la seva assistència al mateix en l'exercici
de les seves funcions d'intervenció de la comprovació material de la inversió.
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Si les obres es troben en bon estat i d’acord a les prescripcions previstes, el tècnic designat per
l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent
acta per quadruplicat, que haurà de ser signada pels concurrents a la recepció, lliurant-se un exemplar al
funcionari tècnic que representi a l'Administració, un altre a la direcció facultativa, el tercer a la Intervenció
General i la quarta al contractista, començant llavors a comptar el termini de garantia.
El contractista té obligació d'assistir a l’acte de recepció de l'obra. Si, per causes que li siguin imputables no
compleix aquesta obligació, el representant de l'Administració li remetrà un exemplar de l'acta perquè, en el
termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri oportunes, sobre les quals resoldrà l'òrgan de
contractació.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i, la direcció facultativa de
les mateixes, assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini tal
que siguin subsanades. Si transcorregut aquest termini el contractista no hagués subsanats els defectes
observats podrà concedir-se-li un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte, per causes
imputables al contractista.
Clàusula 46. Amidament General i Certificació Final.
Rebudes les obres es procedirà al seu amidament general, amb assistència del contractista.
La direcció facultativa, en el termini d’un mes des de la recepció de les obres, formularà l’amidament de les
obres realment executades d’acord amb el projecte.
Dins del termini de 3 mesos, comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la
certificació final de les obres executades, que, si escau, serà abonada al contractista a compte de la
liquidació del contracte en el termini previst en l'article 198.4 LCSP.
Secció Tercera. Del Termini de Garantia i de la Liquidació.
Clàusula 47. Termini de Garantia i Liquidació.
El termini de garantia establert en aquest plec començarà a comptar des de la data la signatura de l’acta de
recepció de les obres.
Les despeses de conservació i vigilància durant el termini de garantia seran a càrrec del contractista.
Durant aquest termini la garantia definitiva, el contractista respondrà dels conceptes assenyalats en l'article
110 LCSP que resultin d'aplicació.
Durant aquest termini el contractista serà responsable de la conservació i policia de les obres d’acord amb
allò previst en el plec de prescripcions tècniques particulars del projecte i a les instruccions que dicti la
direcció facultativa de l'obra. Si, segons el parer de l'Administració, no atengués la conservació i això
comportés una situació de perill, s'executaran per l’administració i a costa del contractista els treballs
necessaris per evitar els danys.
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció facultativa, d'ofici o
a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que està disposat en l'article 244 de la
LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i si escau, al
pagament de les obligacions pendents, que hauran d'efectuar-se en el termini de 60 dies.
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Si l'informe no fos favorable i els defectes observats fossin deguts a deficiències en l'execució de les obres i
no a l'ús de l’obra, durant el termini de garantia, la direcció facultativa procedirà a dictar les oportunes
instruccions al contractista per a la deguda reparació de l’obra, concedint-li un termini, durant el qual
continuarà encarregat de la conservació de l'obra, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del
termini de garantia.
En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l'informe fos favorable o, en cas contrari, una vegada
reparada l’obra, es formularà per la direcció facultativa i en el termini d'un mes la proposta de liquidació de
les obres realment executades, notificant-se al contractista perquè en el termini de deu dies presti la seva
conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns. En el termini de dos mesos, comptats a partir de
la resposta del contractista o del transcurs del termini establert per a tal fi, l'òrgan de contractació haurà
d'aprovar la liquidació i abonar, si escau, el saldo resultant de la mateixa.
Clàusula 48. Responsabilitat per Vicis Ocults.
Si l'obra pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a l'expiració del
termini de garantia, per vicis ocults, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es produeixin o es
manifestin durant un termini de cinc anys a comptar des de la recepció.
Així mateix, el contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials causats en l'obra per vicis o
defectes que afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres
elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció,
comptats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena d'aquestes.
Les accions per exigir la responsabilitat prevista a l'apartat anterior per danys materials derivats dels vicis o
defectes, prescriuran en el termini de dos anys a explicar des que es produeixin o es manifestin aquests
danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment
contractual.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida
la responsabilitat del contractista.
Secció Quarta. Prerrogatives i Facultats de l'Administració i Recursos.
Clàusula 49. Prerrogatives i Facultats de l'Administració.
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de contractació
ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-los per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista
arran de l'execució del contracte, suspendre la seva execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els
seus efectes.
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pels
contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en la LCSP.
Els acords adoptats per l’ajuntament fent ús d’aquestes prerrogatives són immediatament executius, acords
que posen fi a la via administrativa. Les conseqüències que l’exercici d’aquestes facultats pugui tenir en la
relació econòmica contractual seran compensades en els termes recollits en la LCSP.
Els procediments per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives establertes anteriorment, s'instruiran
de conformitat amb el que es disposa en l'article 191 LCSP.
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Clàusula 50. Recursos.
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per a la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció
per l’establert en aquest Plec i el Plec de prescripcions tècniques i per tot allò que no estigui previst, li serà
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), pel Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic i pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la LCSP i estigui vigent
després de l’entrada en vigor de l’esmentada llei; supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes del dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsies que puguin
plantejar-se durant la vigència del contracte, corresponent a l’Alcaldia, com a òrgan de contractació, les
prerrogatives per interpretar-lo, resoldre dubtes, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva
resolució i determinar els seus efectes.
Les parts renuncien al seu propi fur i jurisdicció i es sotmetran a la dels tribunals de Lleida.
CLÀUSULA FINAL. Qualsevol situació no prevista en aquest Plec de clàusules administratives, serà resolta
pels òrgans competents de la corporació.
L’alcalde,
Josep Ma. Gras Charles
Alcoletge, a data de signatura electrònica.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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SOBRE A
ANNEX I: DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA
El

Sr./La

Sra.

__________________,

amb

domicili

[a

efectes

de

notificacions]

al

carrer

___________________, núm. ____, pis ___ CP ________ de la localitat de __________________, amb
DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament,
ACTUO

en

nom

propi

(o

en

representació

de

l’empresa

____________________________________________, per poder que acompanyo), amb domicili al carrer
____________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de la localitat de __________________,
PREN PART en la LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROYECTO
DE REFORMA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ALCOLETGE”, COFINANÇAT
AMB FONS FEDER EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 20142020, convocada per l’Ajuntament d’Alcoletge, i DECLARA RESPONSABLEMENT:

1)

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si actua per representació); que
reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i en la present contractació i que no
es troba inclòs/osa en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles
65 a 97 de la LCSP.

2)

Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el
sector públic.

3)

Que compta amb la classificació exigida en aquest plec de clàusules per a l’execució d’aquesta obra.

4)

Que l’empresa que representa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Alcoletge i també amb la Seguretat Social i que no té cap
deute pendent amb l’Ajuntament d’Alcoletge

5)

Que l’empresa que representa disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes fixats en el PCAP
regulador d’aquesta licitació i que es compromet a adscriure l’execució del contracte els mitjans
personals i materials necessaris per a l’execució de l’obra.
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6)

Que en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les entitats
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del
contracte.

7)

Que manifesta que pertany a un Grup de Societats. En cas afirmatiu, s’haurà d’indicar les empreses
que conformen aquest Grup de Societats (s’entén per empreses pertanyents a un grup de societats
aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç).
◻ SÍ
◻ NO

8)

Que en moment d’elaborar l’oferta, ha respectat les obligacions derivades de les disposicions vigents en
matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i protecció del
medi ambient.

9)

Que els treballadors que s’ocuparan per executar el contracte estan afiliats o donats d’alta a la
Seguretat Social o es compromet a fer-ho abans d’iniciar la seva execució.

10) Que l’empresa que representa no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a
falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a
la seva participació en aquest procediment de contractació.
11) Que en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols.
12) Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat
no inferior al 2% que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
◻ SÍ
◻ NO
◻ NO obligat per normativa
13) Que l’empresa disposa d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
◻ SÍ
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◻ NO
◻ NO obligat per normativa
14) Respecte a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
◻ Està subjecte a l’IAE
◻ Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o a l’exempció
15) Que en el cas que el licitador tingui intenció de concórrer en una Unió Temporal d’Empreses (UTE)
declara:
◻ SÍ té intenció de concórrer en Unió Temporal d’Empreses: indicar noms i circumstàncies dels
integrants i la participació de cadascun d’ells, així com l’assumpció del compromís de constituir-se
formalment en Unió Temporal en cas de resultar adjudicataris
◻ NO té intenció de concórrer en Unió Temporal d’Empreses
16) Que l’empresa:
◻ Està inscrita en el RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya)
◻ Està inscrita en el ROLECE (Registro Oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado)
◻ NO està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE
17) Que es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i
requeriments per mitjans electrònics a:

Persona/es autoritza/des

DNI

e-mail professional

Mòbil professional

Si l’adreça electrònica o el número del telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificacions,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar a l’ajuntament per tal de fer la
modificació corresponent.
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18) Que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per rebre les notificacions,
comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació.

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

20) Que en cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació
assenyalada en les clàusules 13 i 24 del PCAP.
21) Que en cas de resultar adjudicatari del contracte d’obres, preveu subcontractar les següents
prestacions:

% del contracte a subcontractar:

Detall de les parts o unitats del contracte que es preveu subcontractar:

Import:

Nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o
tècnica, dels subcontractistes als quals vagi a encomanar la seva realització:

I SOL·LICITA ser admès/a en la licitació esmentada, després d’haver manifestat la seva conformitat amb
totes i cadascuna de les condicions establertes en els plecs de clàusules administratives i tècniques.

DOCUMENTACIÓ APORTADA

SOBRE DIGITAL A.- Declaració responsable i documentació administrativa. ANNEX I
SOBRE DIGITAL B.- Oferta tècnica avaluable amb criteris susceptible de judicis de valor. ANNEX II
SOBRE DIGITAL C.- Oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica. ANNEX III
I perquè consti i faci els efectes oportuns, signo aquesta declaració i dic que estic en disposició d’acreditarho documentalment
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A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,
SOBRE DIGITAL B

ANNEX II: OFERTA TÈCNICA
Criteris susceptibles de judicis de valor

El

Sr./La

Sra.

__________________,

amb

domicili

[a

efectes

de

notificacions]

al

carrer

___________________, núm. ____, pis ___ CP ________ de la localitat de __________________, amb
DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament,
ACTUO

en

nom

propi

(o

en

representació

de

l’empresa

____________________________________________, per poder que acompanyo), amb domicili al carrer
____________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de la localitat de __________________,
CONCORRO a la LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROYECTO
DE REFORMA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ALCOLETGE”, COFINANÇAT
AMB FONS FEDER EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 20142020, convocada per l’Ajuntament d’Alcoletge, i em comprometo a dur a terme l’obra esmentada amb
subjecció al Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i al Projecte aprovats per l’Ajuntament
d’Alcoletge, tot OFERINT ELS SEGÜENTS ASPECTES QUALITATIUS (aportant la documentació
annexa que s’indica):
□ PROJECTE DE TREBALL
□ DESCRIPCIÓ MITJANS HUMANS
□ DESCRIPCIÓ MITJANS MATERIALS
□ ALTRES CRITERIS

A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,
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Signat: _________________.».

SOBRE DIGITAL C
ANNEX III: OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT

A) PROPOSTA ECONÒMICA:

El

Sr./La

Sra.

__________________,

amb

domicili

[a

efectes

de

notificacions]

al

carrer

___________________, núm. ____, pis ___ CP ________ de la localitat de __________________, amb
DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament,
ACTUO

en

nom

propi

(o

en

representació

de

l’empresa

____________________________________________, per poder que acompanyo), amb domicili al carrer
____________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de la localitat de __________________,
CONCORRO a la LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROYECTO
DE REFORMA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ALCOLETGE”, COFINANÇAT
AMB FONS FEDER EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 20142020, i EM COMPROMETO DUR A TERME l’obra esmentada, esmentada amb subjecció al Plec de
clàusules administratives particulars (PCAP) i al Projecte aprovats per l’Ajuntament d’Alcoletge, per l’import
de ___________________________ euros i ____________________________ euros corresponents a
l'Impost sobre el Valor Afegit.

A ____________, a ___ de ________ de 20__.
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Signatura del candidat,

Signat: _________________.».
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SOBRE DIGITAL C

B) ALTRES CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT

El

Sr./La

Sra.

__________________,

amb

domicili

[a

efectes

de

notificacions]

al

carrer

___________________, núm. ____, pis ___ CP ________ de la localitat de __________________, amb
DNI/CIF núm. _______________, major d’edat, amb capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament,
ACTUO

en

nom

propi

(o

en

representació

de

l’empresa

____________________________________________, per poder que acompanyo), amb domicili al carrer
____________________, núm. ____, pis ___, CP __________ de la localitat de __________________,
CONCORRO a la LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROYECTO
DE REFORMA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ALCOLETGE”, COFINANÇAT
AMB FONS FEDER EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 20142020, i EM COMPROMETO DUR A TERME l’obra esmentada, esmentada amb subjecció al Plec de
clàusules administratives particulars (PCAP) i al Projecte aprovats per l’Ajuntament d’Alcoletge, pel preu
proposat en l’oferta econòmica i oferint les següents:

CRITERI A. MILLORES TÈCNIQUES

Millora 1. Pavelló.
□ S’ofereix / □ No s’ofereix ( assenyaleu el que correspongui)
Millora 2 . Ajuntament.
□ S’ofereix / □ No s’ofereix ( assenyaleu el que correspongui)
Millora 3. Col·legi.
□ S’ofereix / □ No s’ofereix ( assenyaleu el que correspongui)
Millora 4. CIPGC
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□ S’ofereix / □ No s’ofereix ( assenyaleu el que correspongui)
CRITERI B. AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA

□ S’ofereix / □ No s’ofereix ( assenyaleu el que correspongui)
En cas que s’ofereixi, indiqueu el termini d’ampliació proposat:
□ Ampliació en 1 any addicional
□ Ampliació en 2 anys addicionals
□ Ampliació en 3 anys addicionals

CRITERI C. REALITZACIÓ I LLIURAMENT DEL DOCUMENT AS BUILT

□ S’ofereix / □ No s’ofereix ( assenyaleu el que correspongui)

A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,

Signat: _________________.».
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