Ajuntament de l’Escala
vila marinera

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LES OBRES DE
REURBANITZACIÓ DEL C/ENRIC SERRA

Exp. 2017/5368
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte, codi CPV i qualificació
L’objecte del contracte són les obres de re urbanització del carrer Enric Serra (tram Plaça
Esglèsia – Placeta del Peix).
El present contracte està subjecte a la condició suspensiva d’aprovació definitiva del
projecte d’obres, que es troba en exposició pública.
pú
CPV 45233260-9 Traballs de construcció de vies peatonals.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres tal com estableix
l’article 6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment
Procedimen de selecció i adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte d’obres de re urbanització del carrer Enric Serra del
municipi de l’Escala serà el procediment negociat amb publicitat en el que tot empresari
interessat pot presentar una proposició, d’acord amb els articles 163 a 166 del text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Per a la valoració de les proposicions
proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa cal atenir-se
se a criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de
conformitat amb l’article 150.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret
ecret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i amb la clàusula desena
d’aquest plec.

CLÀUSULA TERCERA. El perfil de contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sens
ns perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el perfil de contractant al què es pot accedir segons les
especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lescala
Igualment, també es publicarà tota la documentació relativa a la contractació a la web de
l’Ajuntament:
www.lescala.cat/ajuntament/licitacions

CLÀUSULA QUARTA. Import del contracte i anualitats
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L’import del contracte és de 248.781,64€, al qual s’hi ha d’addicionar l’impost sobre el valor
afegit per valor de 52.244,25€ , el què suposa un total de 301.025,79 € IVA inclòs.
El valor estimat del contracte és de 248.781,64 € (IVA exclòs).
Es disposa de crèdit suficient fins a l’import aprovat per l’Ajuntament, quedant acreditada la
plena disponibilitat de les aportacions que permeten finançar el contracte.
CLÀUSULA CINQUENA. Durada del contracte
La durada del contracte d’obres de re urbanització del Carrer Enric Serra del municipi de
l’Escala és de 4 mesos.
L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig, en el
termini de quinze dies des de la data de formalització del contracte, sempre i quan s’hagi
aprovat definitivament el projecte.
En cas d’haver-hi un àmbit afectat per l’autorització prèvia de Costes, caldrà dur a terme
l’acta de comprovació de replanteig corresponent amb els representants de la Generalitat.

CLÀUSULA SISENA.
documentació administrativa

Documentació

a

presentar

pels

licitadors

i

Conforme a l’article 4 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, les empreses licitadores no estan obligades a acreditar
documentalment, en el moment de la presentació d'ofertes, el compliment dels requisits de
capacitat i solvència. Els òrgans de contractació hauran d’admetre una declaració
responsable que substitueixi l'acreditació documental, o el formulari normalitzat de document
europeu únic de contractació.
Els sobres han de contenir la següent documentació, numerada i col·locada tal com s’indica
a continuació:
Sobre 1: Documentació administrativa general.
Portarà la menció "Sol·licitud de participació i documentació administrativa per a la licitació
del contracte d’obres de reurbanització del Carrer Enric Serra del municipi de l’Escala
d’acord amb el que estableixen els apartats 4 i 5 de l’art. 146 del TRLCSP, introduïts per la
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, la
documentació que s’haurà de presentar és la que conforme l’Annex 1.

Sobre 2: Proposició econòmica i criteris avaluables objectivament
Portarà la menció “Proposició econòmica per a la licitació del contracte d’obra de
reurbanització del Carrer Enric Serra del municipi de l’Escala, i contindrà una sola proposició
firmada pel licitador o persona que el representi, d’acord amb el model de proposició
econòmica de l’Annex 2,.
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Poden presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions per a contractar, i
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Passeig de
Gràcia, 19, 5a planta, 08007-Barcelona, telèfons
ons d’informació 935 528 136 i 935 528 098;
http://www.gencat.cat/economia/jcca) només estan obligades a aportar la documentació
següent:
Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció, juntament amb una declaració
-Una
responsable, signada pel representant
epresentant de l’empresa de la vigència de les dades que inclou.
En cas d’haver estat sancionat per part de l’òrgan de contractació en licitacions de
l’Ajuntament de l’Escala de les que hagi estat part, no es podrà presentar oferta en
licitacions posteriors
ors en el termini que hagi especificat el corresponent procediment incoat a
l’efecte d’acord amb l’art. 60 del TRLCSP.
CLÀUSULA SETENA. Solvència i classificació del contractista
Atesa la quantia d’aquest contracte i de conformitat amb el que preveu l’article
l
11.3 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en
concordança amb el 65.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, per a
contractar és necessari disposar de classificació, en tant el valor estimat
estimat del contracte no és
superior a 500.000,00 €,, no s’exigeix classificació.
La solvència de l’empresari:
•

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar per :

a) Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum de
negocis dels últims tres conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte quan la seva duració no sigui superior a un any, que en aquest
cas és de 373.172,46 €.
L’acreditació d’aquest criteri es portarà a terme a través de comptes aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil (o Registre oficial corresponent o, en cas
d’empresaris individuals no inscrits, llibres inventaris, i comptes anuals
anuals legalitzats).
•

En els contractes d’obres, la solvència tècnica de l’empresari s’ha d’acreditar pels
mitjans següents:
a) Relació de les obres executades en el curs dels deu darrers anys, avalada per
certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats
han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’hi ha de
precisar si es realitzaren
ealitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si
es van dur normalment a bon terme; si s’escau, aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
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El requisit mínim és que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui
igual o superior al 70 % del valor estimat del contracte (174.147,15 €).
b) Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en
l’empresa, dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, especialment els
responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius
corresponents.

CLÀUSULA VUITENA. Presentació de proposicions
Les sol·licituds de participació s’han de presentar a l’Ajuntament, a l’adreça C/Pintor Joan
Massanet, 34, en horari d’atenció al públic (de 9h a 13.30h), dins del termini de 10 dies
comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
Les proposicions es poden presentar per correu, per telefax, o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs previstos en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic de les administracions públiques.
Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de
l’enviament a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la tramesa de l’oferta
mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-hi el número de l’expedient, el
títol complet de l’objecte del contracte i el nom del licitador.
L’acreditació de la recepció del citat tèlex, fax o telegrama s’ha d’efectuar mitjançant una
diligència estesa en el mateix document pel secretari municipal. Sense la concurrència
d’ambdós requisits, no s'admet la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb
posterioritat a la data de finalització del termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas,
transcorreguts els deu dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la
documentació, no serà admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més, els
requisits establerts en la disposició addicional setzena del text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap oferta en
unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més d’una unió temporal. La
infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que hagi
subscrit.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les
clàusules d’aquest plec.

CLÀUSULA NOVENA. Garantia provisional
No s’escau.
CLÀUSULA DESENA. Procediment d’adjudicació i criteris a negociar
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La forma d’adjudicació del contracte d’obres de reurbanització del C/Enric Serra del municipi
de l’Escala serà el procediment negociat amb publicitat i tramitació urgent, en el que
l’adjudicació recaurà en el licitador justificadament escollit per l’òrgan de contractació,
després d’efectuar consultes amb diversos candidats
candidats i negociar les condicions del contracte
amb un o varis d’ells, d’acord amb el que preveu el TRLCSP.
Un cop publicat l’anunci de licitació en la forma prevista en l’art. 177 del TRLCSP seran
convidats a presentar ofertes tots els interessats que acreditin
acreditin els requisits de solvència,
d’acord amb la clàusula setena del present plec de clàusules.
Per a la negociació de les ofertes i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa es tindran en compte aspectes directament vinculats a l’objecte del contracte, i
s’articularà en fases successives:
1ª fase
Ess tindrà en compte únicament el preu més baix de totes les ofertes presentades i
s’escolliran les tres primeres.
S’entendrà que incorre en baixa temerària tota aquella oferta que sigui inferior a la mitja de
les ofertes presentades en més de 5 unitats percentuals,
percentuals, seguint la formula de l’art. 85 del
RGLCSP.
En cas de trobar-se
se incursa en baixa temerària, es sol·licitarà a l’empresa licitadora perquè
en el termini de 3 dies hàbils procedeixi a la justificació de la mateixa. De no fer-ho,
fer
s’escollirà a la següent empresa amb el preu més baix, és a dir, la quarta classificada i
successivament.
2ª fase
Es podrà negociar amb els tres licitadors que hagin presentat l’oferta econòmicament més
baixa els següents aspectes:
-

Preu (50 punts)
Termini d’execució (25 punts)
Ampliació termini de garanties (25 punts)

Per a la valoració dels aspectes anteriorment citats, es tindran en compte les formules
següents:
-

Preu

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’ha
d’atendre als criteris següents:
- Preu:
Grup 1
P = 47 x (baixa del licitador / baixa de referència)
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Grup 2
P = 47 + ( 3 x (baixa del licitador - baixa de referència) / (baixa màxima - baixa de
referència)
La baixa de referencia és la mitjana més 5 punts.

-

Termini d’execució
Ampliació del termini de garanties

Per aquests dos criteris, s’utilitzarà la formula següent:

PE i = (25 punts) x B / Bi

On

Bi = oferta a valorar
B = oferta més baixa
PE i = Puntuació econòmica de l’oferta

Els criteris de termini d’execució i d’ampliació del termini de garanties dels materials, són
potestatius a l’hora de negociar. El preu, es negociarà en qualsevol cas.

CLÀUSULA ONZENA. Comissió negociadora i mesa de contractació
L’òrgan de contractació serà assistit per una Comissió negociadora, composada almenys
per dos tècnics competents en funció de l’objecte del contracte, i que procedirà a l’estudi i
negociació del contingut de les ofertes en la segona fase i a la proposta d’adjudicació
corresponent davant la Mesa.
La mesa de contractació, d’acord amb el que estableix el punt 10 de la disposició addicional
segona del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l’article 21.2 del 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, ha d’estar presidida per un membre de la corporació o un
funcionari d’aquesta i ha d’actuar com a secretari un funcionari de la corporació. N’han de
formar part, almenys, quatre vocals, entre els quals hi ha d’estar el secretari o, en el seu
cas, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’interventor,
així com aquells altres que es designin per l’òrgan de contractació entre el personal
funcionari de carrera o el personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes
d’aquesta. La mesa portarà a terme la fase de selecció del contractista

CLÀUSULA DOTZENA. Prerrogatives de l’Administració
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L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
gaudeix de les prerrogatives següents:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes de la resolució.
CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de proposicions
De conformitat amb l’article 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, quan es tracti de contractes d’obra d’import inferior a
1.000.000 d’euros, l’òrgan de contractació pot optar per tramitar el procediment adoptant
mesures de gestió eficient, entre les que s’inclou la d’unificar les reunions de la mesa de
contractació en un sol acte, amb dues fases.
D’acord amb els termes que preveu el TRLCSP respecte el procediment
procediment negociat amb
publicitat.
La mesa procedirà a l’obertura dels sobres A relatius a la capacitat i solvència de les
empreses licitadores, i exclourà aquelles que no compleixin els requisits mínims exigits en el
present plec.
En cas de defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada, la
mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador els corregeixi.
Es procedirà a l’obertura dels sobres B de les empreses que hagin acreditat degudament
deguda
els
requisits mínims de solvència i d’oferta econòmica, per tal de procedir a la primera fase del
procediment negociat.
Conclòs el termini de presentació dels sobres corresponents a la primera fase del
procediment negociat, la Mesa de contractació procedirà a la qualificació de la documentació
docu
d’acord amb el present plec de clàusules i elevarà a l’òrgan de contractació la proposta
raonada de la selecció dels sol·licitants a convidar en el termini que estableixi la mateixa
resolució i s’iniciarà la segona
egona fase amb els tres empresaris millor classificats d’acord amb
l’oferta presentada.
Les invitacions contindran una referència a l’anunci de licitació presentat i indicaran la data
límit per a la recepció de les propostes, la direcció on s’han d’enviar i els aspectes a
negociar del contracte. La invitació contindrà també còpia dels plecs i documentació
complementària, si escau, o bé les indicacions necessàries per a l’accés a aquests
documents.

CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de la documentació

Pintor Massanet, 34- 17130 l’Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H

A la vista de la valoració dels criteris de ponderació automàtica (Sobre «2»), la mesa de
contractació proposarà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
De conformitat amb l’article 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, quan es tracti de contractes d’obra d’import inferior a
1.000.000 d’euros, l’òrgan de contractació pot optar per tramitar el procediment adoptant
mesures de gestió eficient, entre les que s’inclou la d’unificar les reunions de la mesa de
contractació en un sol acte, amb dues fases, una pública i una altra interna.
En la fase pública s'han d'obrir i llegir les propostes valorables de forma automàtica i,
sempre que sigui possible, s'ha de proposar l'empresa adjudicatària d'acord amb la
puntuació final que en resulti.
L’òrgan de contractació podrà autoritzar que l’acte públic d’obertura de les proposicions
valorables amb criteris automàtics es faci de forma no presencial, utilitzant mitjans
audiovisuals o electrònics.
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dins del termini de cinc dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’haver
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits
previs a què fa referència l’article 146.1 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic (si l’aportació inicial d’aquesta documentació es substitueix per una declaració
responsable del licitador), així com d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per a
obtenir-ne l’acreditació de forma directa, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, conforme a l’article 64.2 del text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
Les empreses licitadores no estan obligades a acreditar documentalment, en el moment de
la presentació d’ofertes, el compliment dels requisits de capacitat i solvència.
Els òrgans de contractació hauran d'admetre una declaració responsable que substitueixi
l'acreditació documental, o el formulari normalitzat de document europeu únic de
contractació.
CLÀUSULA QUINZENA. Garantia definitiva
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa ha d’acreditar
la constitució de la garantia d’un 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor
afegit.
Aquesta garantia es pot prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els certificats
d’immobilització dels valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits o en
les seves sucursals enquadrades en les delegacions d’Economia i Hisenda, o en les caixes
o establiments públics equivalents de les comunitats autònomes o entitats locals
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contractants davant les que hagin de tenir efecte, en la forma i amb les
les condicions que les
normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin.
b) Mitjançant un aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de
crèdit,
it, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a
operar a Espanya, que s’haurà de dipositar en els establiments assenyalats en la lletra a
anterior.
c) Mitjançant un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions
que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat
asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar
en els establiments assenyalats en la lletra a anterior.
La garantia
arantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el venciment del
termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos a l’article 100 del text refós de la Llei de
contractes
ctes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i
transcorregut un any des de la data de finalització del contracte, sense que la recepció
formal i la liquidació hagin tingut lloc per causes no imputables al contractista,
contracti
s’ha de
procedir, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les
responsabilitats a que es refereix el citat article 100.
L’acreditació de la constitució de la garantia es pot fer mitjançant mitjans electrònics.
CLÀUSULA SETZENA. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s’apreciarà
s’apreciarà d’acord amb allò previst en
la clàusula desena.
CLÀUSULA DISSETENA. Adjudicació del contracte
D’acord amb els termes expressats
pressats en la clàusula desena del present plec de clàusules.
En cap cas es pot declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.
L’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als licitadors i, simultàniament, s’ha de
publicar en el perfil de contractant.
La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador
exclòs o al candidat descartat
descartat interposar un recurs suficientment fundat contra la decisió
d’adjudicació.
La notificació s’ha de fer per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la
seva recepció pel destinatari. En particular, es pot efectuar per correu electrònic a l’adreça
que els licitadors o candidats hagin designat al presentar les seves proposicions, en els
termes establerts en l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics. Tanmateix, el termini per considerar
considerar rebutjada la notificació,
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amb els efectes previstos en l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, és de cinc
dies.
CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del contracte
La formalització del contracte en un document administratiu dins del termini de quinze dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, document que
constitueix títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
El contractista pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i van a càrrec seu
les despeses corresponents.
CLÀUSULA DINOVENA. Drets i obligacions de l’adjudicatari
A més dels drets generals derivats del règim jurídic d’aquest contracte, el contractista té dret
a l’abonament de la prestació realitzada en els termes previstos en el text refós de la Llei de
contractes del sector públic i en el contracte, d’acord amb el preu convingut1.
Als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els primers deu dies
següents al mes a què corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada
durant l’esmentat període de temps, llevat que hi hagi prevenció en contra en el plec de
clàusules administratives particulars; aquests abonaments tenen el concepte de pagaments
a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final
i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen.
El contractista pot dur a terme els treballs amb més celeritat que la necessària per a
executar les obres en el termini contractual, llevat que a judici de la direcció de les obres
existissin raons per a estimar-ho inconvenient.
Es poden verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista per provisió
de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties que, a
aquest efecte, determina l’article 232 del text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i els articles 155 a 157 del
RGLCAP.
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic d’aquest contracte, el
contractista té les obligacions específiques següents:
— Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.
— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients per a això (article 64.2 del text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227 del text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, per als supòsits de subcontractació.
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està obligat a instal·lar al seu càrrec les
— Senyalització de les obres. El contractista està
senyalitzacions necessàries per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen
els treballs i els punts de possible perill a causa de l’execució dels treballs, tant en aquesta
zona com en els seus límits
ímits i voltants.
— El contractista ha de complir les previsions recollides en el pla de seguretat i salut en el
treball.
— Despeses exigibles al contractista. Són a compte del contractista les despeses i impostos
de l’anunci o anuncis de licitació i adjudicació
adjudicació fins al límit màxim de 600,00 euros de la
formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin d’aplicació, segons les
disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. En tant que es tracta
d’un projecte subvencionat,
ionat, el contractista haurà d’instal·lar a càrrec seu els cartells
d’identificació de l’obra, amb les característiques que s’estableixin per les administracions
corresponents.
__ Compliment dels terminis d’execució d’acord amb les previsions que marca la
convocatòria de la subvenció, que són les següents:
a) Haver executat obres per import de 485.353,58 € en data 15 de febrer de 2018.
b) Estar en disposició jurídica i material de certificar
certificar el final d’obra a 30 d’agost de 2018.
L’ incompliment d’aquesta condició
condició pot generar l’aplicació de penalitats d’incompliment per
demora, sens perjudici que sigui per causes no imputables al contractista.

CLÀUSULA VINTENA. Pla de seguretat i salut en el treball
Un cop formalitzat el contracte, el contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i salut en el
treball de l’obra, ajustat a l’estudi de seguretat i salut, en el que s’hi analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquests.
En el citat pla s’hi ha d’incloure, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de
prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no poden
implicar la disminució del nivell de protecció previst en l’estudi.
El pla l’ha d’aprovar l’Ajuntament, abans de l’inici de l’obra, previ informe del coordinador en
matèria de seguretat i salut o de la direcció facultativa de l’obra, si no és preceptiu designar
un coordinador, i s’ha de comunicar a l’autoritat laboral. Un cop efectuat aquest tràmit s’ha
de procedir a l’acta de replantejament i inici de l’obra article 7.2 del Reial decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en
les obres de construcció.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA.
UNENA. Revisió de preus
No s’escau.

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA.
DOSENA. Recepció i termini de garantia
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A la recepció de les obres quan finalitzin ha de concórrer el responsable del contracte, si
s’ha nomenat, o un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el
facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho considera
oportú, del seu facultatiu.

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al
contractista a compte de la liquidació del contracte.

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el funcionari
tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar per
rebudes i aixecar l’acta corresponent; s’inicia llavors el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat en ser rebudes s’ha de fer constar així en l’acta, i el
director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions
necessàries, i fixar un termini per posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista
no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el
contracte.

S’estableix un termini de garantia d’UN ANY a comptar des de la data de recepció de les
obres.
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre
l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota
responsabilitat, tret del que disposa l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o
cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les
obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que
l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en
l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini de garantia, el
director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda
reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això durant el qual continua
encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per
ampliació del termini de garantia.
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Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la
construcció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de
respondre dels
els danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a
comptar de la recepció.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA.
TRESENA. Execució del contracte
L’execució del contracte d’obres comença amb la segona acta de comprovació del
replantejament i inici de les obres.
obres. A aquests efectes, dins el termini que es consigni en el
contracte, que no pot ser superior a quinze dies des de la data de la formalització, el servei
de l’Administració encarregada de les obres ha d’efectuar, en presència del contractista,
contr
la
comprovació del replantejament fet amb ocasió de l’aprovació del projecte d’obres,
d’obres estendre
aquesta segona acta del resultat, que ha de ser signada per les dues parts interessades, i
remetre’n un exemplar a l’òrgan que va subscriure el contracte.
contract

En aquest cas, també s’ha de dur a terme l’acta de comprovació de replanteig de l’àmbit
afectat per l’autorització de Costes, que es farà en presència
ncia dels representants de la
Generalitat. No es podrán iniciar les obres de la part del projecte afectada,
afectad sense haver
obtingut el corresponent permís.

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec
de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i
d’acord amb les instruccions
cions que en interpretació tècnica d’aquest donin al contractista el
director facultatiu de les obres,
obres en els àmbits de la seva competència respectiva.

El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva
realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.
successiva

La constitució en mora del contractista no necessita intimació prèvia per part de
l’Administració.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA.
QUATRENA. Informació relativa a la identificació
identificac
d’òrgans als efectes de presentació de factures derivades del contracte
Conforme a la disposició addicional trenta-tresena
trenta tresena del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, el contractista té l’obligació de presentar la factura que hagi emès pels béns
lliurats davant del corresponent registre administratiu a efectes de la seva tramesa a l’òrgan
administratiu o unitat a qui correspongui la seva tramitació.
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En la factura s’hi ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la citada disposició
addicional trenta-tresena, així com en la normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació l’Ajuntament de l’Escala.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública
és el Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de l’Escala.
c) Que el destinatari és el Departament de Serveis Tècnics/Urbanisme.
d) Núm. Exp. : 2017/5368

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Modificació del contracte
Els contractes es poden modificar quan sigui necessari realitzar prestacions addicionals que
únicament pugui dur a terme el contractista per raons econòmiques o tècniques o perquè
una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial de
costos per a l’Administració.
La successió en la persona del contractista per fusió, absorció, escissió, aportació o
transmissió d’empresa o branca d’activitat, així com la revisió de preus i la cessió del
contracte en cas que, en aquest últims supòsits, s’admetin en els plecs, s’han de tramitar
com a una modificació de contracte.
En qualsevol cas, les modificacions del contracte s’han d’ajustar al què estableixen les
directives comunitàries.
CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Penalitats per incompliment
— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries previstes en l’article
212.4 del TRLCSP: de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del
contracte, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la resolució d’aquest o acordar
la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incomplert
l’execució parcial de les prestacions que defineix el contracte, l’Administració pot optar,
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes
anteriorment.
— Quan el contractista incompleixi l’adscripció a l’execució del contracte de mitjans
personals o materials suficients per a això, se l’hi ha d’imposar penalitats proporcionals a la
gravetat de l’incompliment i la seva quantia no pot ésser superior al 10% del pressupost del
contracte
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Les penalitats s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte si s’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no
es puguin deduir de les certificacions esmentades.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA.
SETENA. Resolució del contracte
La resolució del contracte té lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest plec i en els
fixats en els articles 223 i 237 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. L’ha d’acordar l’òrgan de contractació,
d’ofici o a instància del contractista.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva,
sens perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en la
part que excedeixin de l’import de la garantia.
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA.
VUITENA. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció
es regeix pel que estableix aquest plec, i per a allò que no prevegi, és d’aplicació el text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre;; 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, i el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001,
/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi al text refós de la Llei de contractes
del sector públic i estigui vigent després de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009;
supletòriament, són aplicables les restants normes de dret administratiu i,i, en últim terme, les
normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en aquest contracte, de conformitat amb el que
disposa l’article 21.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
L'Alcalde,
Víctor Puga i López
L'Escala, 10 de novembre de 2017
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ANNEX 1: Declaració responsable
“ (Nom i cognoms) amb NIF (número) en nom propi, o com a representant de l’empresa
(nom de la persona jurídica), amb domicili a (carrer, núm., CP i població) i codi d’identificació
fiscal (número CIF), mitjançant aquest document manifesto la meva voluntat de presentar
una proposta a la licitació del contracte (número i nom del contracte) i a aquest efecte i a
l'empara del que preveu l'apartat 4 de l'art. 146 del TRLCSP,
A) Declaro sota la meva responsabilitat:
1.
Que disposo de poders suficients i vigents que em faculten per actuar, obligarme i representar l’empresa (nom de la persona física o jurídica) en totes les
actuacions administratives derivades de la licitació i adjudicació d’aquest
contracte.
2.
Que l’empresa que represento (nom de la persona física o jurídica) està
facultada per establir un contracte amb l’Administració, ja que té capacitat d’obrar,
i disposa de la solvència econòmica/financera i tècnica/professional (classificació)
que es requereix per a ser adjudicatària del contracte.
3.
Que l’empresa (nom de la persona física o jurídica) no es troba incursa en cap
de les circumstàncies que determinen prohibicions per contractar amb
l'Administració a les quals es refereix l'art. 60 del TRLCSP.
4.
Que l’empresa (nom de la persona física o jurídica) es troba al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que li resulten
imposades per les disposicions vigents, i no té cap deute pendent amb la
l’Ajuntament de l’Escala..
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5.

Que em comprometo formalment a aportar tota la documentació que la
l’Ajuntament em requereixi per acreditar l'acompliment de tots els requisits que
s’exigeixen i qualsevol altre que sigui legalment preceptiu en el procediment
procedi
de
licitació.

B) Autoritzo l’Ajuntament de l’Escala perquè en el tràmit procedimental que s’escaigui
sol·liciti a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la
Seguretat Social les dades relatives a l'estat d'acompliment
d'acompliment de l’empresa que represento, de
les obligacions amb aquests organismes.
C) (Optativa) Designo la següent adreça de correu electrònic: (adreça electrònica) a l’efecte
de rebre notificacions relacionades amb aquesta licitació, a l’empara del que preveu el
e darrer
paràgraf de l’apartat c punt 4 de l’art. 151 del TRLCSP, i d’acord amb els termes establerts a
l’art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
D) (Només en cas que sigui aplicable qualsevol dels dos supòsits que figuren a l’annex
d’aquest document)

I, perquè consti, a fi de poder contractar amb l’Ajuntament de l’Escala, signo aquest
document sota la meva responsabilitat.
(Població), (dia) de (mes) de (any)
(signatura)
(segell de l’empresa)”

D.1) ANNEX DE SUPÒSIT ESPECIAL DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE:
SUPÒSIT ESPECIAL D'UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES (UTE)
Clàusula addicional, per a aquest supòsit, que cal afegir a les que consten en el model
general.
(Cada una de les empreses que volen licitar en règim d'UTE ha de presentar la seva
declaració responsable)
Que l'empresa que represento concorre a la licitació mitjançant la modalitat d'unió temporal
d'empreses (UTE) juntament amb l’empresa/es (nom de totes les empreses).
empreses) Per això,
manifesto el següent:
1) Que les empreses que constituirien l’UTE són les següents (relació de totes les empreses
amb els NIF respectius).
2) Que la participació de cada empresa a l’UTE serà la següent: (relació ordenada de totes
t
les empreses), amb una participació del (tant per cent).
3) Que totes les empreses designem de mutu acord (nom i cognoms ) amb NIF (número
NIF) com a representant/apoderat de l’UTE.
4) Que assumim el compromís de constituir-nos
constituir nos formalment en UTE en el cas que
resultéssim adjudicataris del contracte.
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D.2)ANNEX DE SUPÒSIT ESPECIAL DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE:
SUPÒSIT ESPECIAL D’EMPRESA ESTRANGERA
Clàusula addicional, per a aquest supòsit, que cal afegir a les que consten en el model
general.
Que l’empresa (nom persona física o jurídica) que represento té el seu domicili social a (nom
del país). I atès que el contracte s’ha d’executar a Espanya, l’empresa se sotmet
expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre que siguin
competents per a qualsevol de les incidències que de manera directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional que em correspondria
d’acord amb la nacionalitat de l’empresa/societat que represento.”

ANNEX 2
Oferta econòmica
1. La proposició formal, de conformitat amb el següent model:
"En.........., domiciliat a ..... carrer...... núm. ......., amb DNI núm. ....... major
d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa .............), amb domicili a .... carrer
...... núm. ........, una vegada assabentat de les condicions exigides per optar a l'adjudicació
del contracte d’obra PROJECTE, es compromet a realitzar-lo amb subjecció a les
condicions particulars de la contractació, i al projecte tècnic, d’acord amb la següent
proposta:

Relativa al preu
Pel preu de ............... (en lletres i xifres) euros
Amb la repercussió de la quantitat de ......... (en lletres i xifres) euros en
concepte d’IVA.
Totalitzant el preu de ............. (en lletres i xifres) euros
Lloc, data i signatura del licitador."
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___________________________________________________________________
______________________________________________
___________________________________________________________________
________
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