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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Castellfollit
de Riubregós, del contracte d’obres consistent en l’execució del projecte
d’Urbanització del nucli urbà de Castellfollit de Riubregós Fase 2 carrer Raval.
El contracte no és objecte de divisió en lots d’acord amb la justificació que conta a
l’expedient de contractació.
El codis CPV que correspon són els següents: 45233140-2, Obres auxiliars per a tubs i
cables, 4523400-6, Obres de clavegueram
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, del/s criteri/s d’adjudicació i de la resta de requeriments
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de
283.768,27 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall:
Pressupost net (IVA exclòs)
234.519,23 €

21 % IVA
49.249,04 €

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l’art. 100 i concordants de la LCSP.
D’acord amb les consultes efectuades al mercat, s’ha comprovat que el pressupost
base de licitació s’adequa al mercat i que no és possible fer el desglossament per
costos atesa la naturalesa del contracte.
1.4) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació de 283.768,27 €, IVA inclòs, es farà
efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària següent:
Exercici
2019

Programa
450

Econòmic
61900
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1.5) Termini d’execució
El contracte tindrà un termini d’execució de 3 mesos i mig a comptar de la data de
comprovació del replanteig si ha estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i
salut. En cas contrari, l’inici de les obres es computarà des de la data de la notificació
esmentada o de l’acta d’inici de les obres.
El present contracte no serà objecte de pròrroga.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, és de és de 234.519,23 €, IVA exclòs.
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Pressupost d’Execució Material (IVA
exclòs)
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
Valor estimat

197.074,98€
25.619,75€
11.824,50€
234.519,23€

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant Procediment obert simplificat i
adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els
articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP.
1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present
contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, si és procedent, s’ha
d’accedir
al
Perfil
de
contractant
a
través
de
l’adreça
següent:
http://www.riubregos.cat/
1.9) Presentació de proposicions
Per concórrer a aquesta licitació les empreses han de presentar dos sobres tancats,
identificats amb els números 1 i 2.
Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la
representi, i en el seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats
numèricament, els documents inclosos en cada sobre.
Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació
de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar
com a tal l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament.
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L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així
designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada
que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant
en el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions
establertes a l’article 133 LCSP.
Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera, si dins d’un sobre
s’inclou informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta,
infringint així el secret de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació.
Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els
plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses
respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es
publicarà de forma agregada sense identificar l’emissor de la consulta en el perfil de
contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant.
L’anunci previ ha estat publicat a:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/2618674/customPro
f
En tot cas, l’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de
presentació de proposicions.
Les proposicions es poden presentar a l’oficina de l'Ajuntament de Castellfollit de
Riubregós situada al carrer Major, 10, de dilluns a divendres de 9:00 a les 14:00 hores
fins el darrer dia de presentació d’ofertes.
Si l’últim dia és festiu a Castellfollit de Riubregós, el termini s’entendrà prorrogat fins
al primer dia hàbil següent.
També es poden presentar les proposicions per correu o missatgeria, sempre dins del
termini de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la
data d'imposició de la tramesa i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de
l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el
darrer dia del termini de presentació d’ofertes abans de les 14:00 hores.
La comunicació per correu electrònic anunciant que s’ha remès l’oferta serà vàlida si
hi consten la data de transmissió i recepció del correu electrònic, el contingut íntegre
de les comunicacions, i si s’hi identifiquen de manera fefaent les persones que
remeten i les persones destinatàries. Transcorreguts deu dies naturals des de
l’acabament del termini de presentació de proposicions sense que hagi arribat l’oferta
enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
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Sobre 1.

A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. Declaració responsable, contracte
núm. __/19, consistent en les obres d’urbanització del nucli urbà de Castellfollit de
Riubregós. fase2 carrer Raval, presentada per l’empresa... amb NIF ..., amb domicili a
efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e-mail..... "

Aquest sobre ha de contenir la declaració responsable, signada, de l’annex 1
(aquesta es pot descarregar a la Plataforma de contractació).
Sobre núm. 2
A l’exterior ha de figurar la menció: “Sobre núm. 2. Proposició per al procediment
relatiu a l’expedient núm. __/2019, consistent en les obres d’urbanització del nucli
urbà de Castellfollit de Riubregós. Fase 2 carrer Raval ,presentada per ... amb NIF....

Proposta que s’avalua en base a criteris automàtics.”

Aquest sobre ha de contenir el document , signat, de l’annex 2 (aquesta es pot
descarregar a la Plataforma de contractació).
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del
present Plec
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica
i financera i professional o tècnica
El licitador haurà de complir les condicions següents:
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del
present plec i en els termes que es detallin en el requeriment.

 Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles.
Mínim: Per un import mínim de 426.000,00 € en algun dels tres (3) exercicis
esmentats.
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en
el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
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inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
b) Solvència professional o tècnica:
Relació de les obres executades en el decurs dels últims cinc (5) anys,
avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran
l’objecte, l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si
es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van
portar normalment a bon terme; en el seu cas, els esmentats certificats
seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat
competent.
Mínim: Per un import mínim de 426.000,00 € en algun dels cinc (5) exercicis
esmentats.

 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:

Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la comunitat autònoma en què
radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció.

1.11) Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició
relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord
amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
1. Pel preu ofertat, fins a 80 punts.
La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat és de 80 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost
net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es
farà aplicant la següent fórmula:

Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’art.
85 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
2. Per millores en obra addicional presentades, fins a 15 punts.
Valoració: Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que
ofereixi l’import d’obra addicional més elevat (ADDmax). La proposta per adjudicar
els 15 punts a la que faci major inversió justificada per partides Es determinarà la
puntuació de cadascuna de les propostes restants (Puntuació ADDi)
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proporcionalment a l’import de cada millora (ADDi) respecte la proposta de major
import de millores:
Puntuació ADDmax = P
Puntuació ADDi = (ADDi / ADDmax) x P
La descripció de les millores en obra addicional així com les normes que les
regeixen es descriuen a l’Annex 3.
Caldrà ofertar les millores seguint l’ordre de prioritat en què figuren en la memòria
fins arribar a l’import econòmic que cada ofertant cregui oportú. El salt o oblit
d’alguna de les millores en l’oferta, seguint l’ordre de prioritat establert, comportarà
l’automàtica desqualificació de l’empresa ofertant. Es podrà ofertar la realització
parcial només en l’última millora que cada empresa ofertant consideri, especificant en
tot cas l’amidament parcial ofertat i l’import resultant.

3. Per l’ampliació del termini de garantia per sobre de l’establert en el plec de

clàusules administratives particulars, expressat en períodes mínims d’un any, fins
a 5 punts.

Termini
Termini
Termini
Termini
Termini

garantia
garantia
garantia
garantia
garantia

1
2
3
4
5

Concepte
any addicional
anys addicionals
anys addicionals
anys addicionals
anys addicionals

Puntuació
1
2
3
4
5

En tot cas, Ajuntament de Castellfollit de Riubregós es reserva la facultat d’adjudicar
el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
1.12) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a
la Llei.
1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins del termini de dos 2 mesos a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.15) Garantia provisional
No procedeix la constitució de garantia provisional en tractar-se d’un procediment
obert simplificat, d’acord amb allò que disposa l’article 159.4.b) de la LCSP.
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1.16) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà
la corresponent al 5% del preu final ofert, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes en
l’article 108.1 de la LCSP.
1.17) Presentació de documentació pel licitador proposat com a
adjudicatari
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7
dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que
preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà d’acreditar:
 la constitució de la garantia definitiva.
 la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s
aportada/es i la resta que sigui exigible.
La Mesa de Contractació d’ofici comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que
el signatari de la proposició té poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la
solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent
i que no està incurs en cap prohibició per contractar, de conformitat amb l’article
159.4.f)3r LCSP, sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses no
espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu a l’article 159.4.g) LCSP.
D’acord amb les disposició transitòria 3a de la LCSP, la condició prevista a l’article
159.4 a) de la LCSP d’estar inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic o en el de la corresponent comunitat autònoma, per
poder-se presentar a aquesta licitació serà exigible a partir del 9 de setembre del
2018, motiu pel qual en aquest supòsit i de conformitat amb aquestes disposicions els
licitadors podran acreditar la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar, presentant els documents següents:


La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de
societat o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar la persona
o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o
entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el qual
hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els
actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar
inscrits en el registre adient quan la inscripció esmentada els sigui exigible. En
el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el
registre oficial corresponent.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del
licitador sigui validada per la secretària de l’Ajuntament.
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Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels
Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar
la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84
de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals
que s’estableixen en l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.


Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament disposi
d’aquests.



En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i segons els supòsits
següents:
-

En cas d’estar exempt: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent
a l’objecte del contracte (llevat que hagi autoritzat a l’Ajuntament per
obtenir de forma directa la seva acreditació) i 2) una declaració responsable
en què on consti que està exempt de pagament i no s’ha donat de baixa de
la matrícula de l’impost.

-

En cas d’estar subjecte a l’IAE i no estar exempt d’aquest impost, s’haurà
de presentar: 1) el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte (llevat que hagi autoritzat a l’Ajuntament per obtenir
de forma directa la seva acreditació), 2) el rebut de l’impost del present
exercici o de l’exercici anterior en el cas que no hagués finalitzat el termini
de pagament i 3) una declaració responsable de no haver-se donat de baixa
de la matrícula de l’impost.



La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (en cas
d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del
present Plec.



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

En ambdós casos, en cas de no presentar-se la documentació en el termini previst,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en
els termes assenyalats a l’article 159.4.f)4º de la LCSP.
1.18) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la
LCSP.
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En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo dins del termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la
recepció de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:
2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en les clàusules de
les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:
 El contractista haurà d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions
legals siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte.
 El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte
de la present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant l’Ajuntament.
 El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament als principis ètics i a les regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i
d’integritat d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a:
-

Facilitar a la l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

-

Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de l’esmentat
procediment de licitació.

-

No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

-

Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
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 El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en
relació amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article
217 de la LCSP>.
2.2) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
 L'empresa contractista ha de garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de
les persones treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació
s’estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista principal destinat a
l’execució del contracte (en el cas que s’hagi previst a la clàusula 2.11). A efectes
de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan
aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin
comprovar aquest compliment.


L’empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma dels salaris
del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà
de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en
què constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.

2.3) Modificació del contracte
El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP.
No es preveu la modificació del contracte.
2.4) Règim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als
efectes del seu pagament.
El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de
presentar la factura 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 totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els codis DIR3 següents:
Oficina comptable:
Centre gestor:
Unitat tramitadora:

L01080608
L01080608
L01080608

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós, en els
terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la
presentació dels documents de cotització del personal destinat a l’execució del
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions amb la Seguretat Social.
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2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.6) Penalitats
En cas que l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós opti per la no resolució del
contracte, s’imposaran al contractista les penalitats següents:
A) per l’incompliment del termini total o parcial per causes que li siguin imputables,
s’imposarà:
-

Una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.

B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs,
s’imposaran:
Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució definides al contracte,
s’imposaran penalitats de fins al 1 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs,
que hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es
puguin deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a l’Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
 El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
 L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte previstes a la
clàusula 2.2 del present plec.
 L’incompliment de les obligacions essencials següents:
-

El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat
objecte de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts pel
contracte.
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-

Les obligacions establertes en el present plec en relació a la
subcontractació.

-

El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en
la normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un (1) mes a
comptar del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà
de formalitzar mitjançant el document acreditatiu corresponent.
2.9) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia d’UN ANY a comptar de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada.
2.10) Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
2.11) Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte,
fins al 60 % de l’import d’adjudicació/pressupost de licitació, IVA exclòs, de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a
l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós, després de l’adjudicació del contracte o a
l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol
modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva
identitat, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com
justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la
normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per
contractar.
2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.
D’acord amb l’art 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte.
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El deure de confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys a comptar del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’art. 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, Projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per
la resta de normativa legal aplicable.
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop
s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut deu (10) dies naturals
sense que s’hagi accedit al seu contingut.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals,
i mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
2.16) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de 1.000.000,00 euros.
2.17) Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
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protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa a la contractista i al seu personal:
Responsable
Ajuntament de Castellfollit de Riubregós
del
tractament
Dades de contacte del/ de la Delegat/ada de protecció de dades per
a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb
la protecció de dades: castellfollitr@diba.cat
Finalitat del
tractament

Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans de
l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós.

Temps de
conservació

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa
de contractació pública i d’arxiu històric.

Legitimació
del
tractament
Destinataris
de cessions o
transferèncie
s
Drets de les
persones
interessades

Compliment d’obligacions contractuals.

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les
dades subministrades.
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu
tractament a través del correu electrònic castellfollitr@diba.cat o
presencialment a les oficines municipals al carrer Major, 10, a
Castellfollit de Riubregós.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació
davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre
en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la
suposada infracció, si considera que el tractament de dades
personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent
a
Catalunya
l’APDCAT
l’autoritat
de
referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunc
iar/

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no
podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de
caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament
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de Castellfollit de Riubregós . En el cas que el personal vinculat al contractista tingués
accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els
exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins
i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta
violació de seguretat a l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el
contractista i l’Ajuntament establiran per escrit les obligacions de les parts per donar
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal.
2.18) Pla de seguretat i salut
En compliment de l'establert en el 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.
2.19) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
Dins un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte
es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció
facultativa de l’obra.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció
facultativa autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre
que s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el
treball.
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar en l’acta de
comprovació del replanteig, I el contractista i l’Ajuntament signaran una acta d’inici
de les obres en un termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà
d’aquesta notificació.
2.20) Permisos i llicències
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts pel
contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.
2.21) Gestió dels residus
El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es
fixin en la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució
de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si
escau, els costos de gestió d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC).
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2.22) Jurisdicció
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l'òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució
posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció
contenciós administrativa.
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