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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PARTICULARS REGULADORES DEL
PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LA
GENT GRAN DE SEGUR DE CALAFELL UBICAT AL CR PABLO NERUDA, 2.
1. OBJECTE
És objecte d’aquest contracte les obres de millora del local de la gent gran que està
situat al locals de propietat municipal deld carrer Pablo Neruda, 2 de Segur de
Calafell ,per procediment obert segons consta en el projecte que consta adjunt al
present plec. Apartat A) quadre de característiques.
En aplicació del Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel que s’aprova la Classificació
Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE), el codi consta apartat E) quadre de
característiques.
2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obra tipificat a l’article
6.1 i l’annex I del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, TRLCSP).
Aquest contracte es regeix per aquest plec de clàusules particulars, pels seus annexos i
quadre de característiques que l’acompanya i pel projecte tècnic d’execució de les obres
(que fa les funcions del plec de prescripcions tècniques). Tots aquests documents tenen
caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i execució del contracte d’obres.
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Igualment, en tot allò no previst en els referits documents contractuals, ambdues parts
queden sotmeses expressament al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant
TRLCSP); la Directiva 2014/24/UE; Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents
en matèria de contractació pública; al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es
desenvolupa parcialment la LCSP; a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim Local (LRBRL); al 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); al Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP); al Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); al Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció; al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició; a la Llei 38/1999, de 5 de
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novembre, d’ordenació de l’edificació; al Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual
s’aprova el codi tècnic de l’edificació i al plec de clàusules administratives generals per a la
contractació d'obres de l'Estat, aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre, en tot
el que no contradigui el TRLCSP; la Directiva 2014/24/UE, el Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; supletòriament, a la resta
de normes administratives i, en defecte seu, a les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals i normativa sectorial de tota índole que puguin tenir aplicació en
l'execució de la cosa pactada, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació de complir-los.
3. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació urgent, ja que l’inici de les
obres no es pot demorar per tal d’adaptar el local a les activitats que es desenvolupen i
adaptar el local a les persones amb mobilitat reduïda i no es poden demorar en el temps
l’inici de les obres. L’adjudicació és farà mitjançant procediment obert segons apartat B del
quadre de característiques, en aplicació dels articles 109 i 157 a 161 del TRLCSP, conforme
els requisits que s’hi contenen, especificats a l’apartat J del quadre de característiques.
Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació
harmonitzada, pel fet de tenir un import inferior al que s’estableix a l’article 14 del
TRLCSP.
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les
empreses que tinguin en plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al
2%, sempre que les seves proposicions igualin les més avantatjoses des del punt de vista
dels criteris que han de servir de base per a l’adjudicació. Tot això, d’acord amb la
disposició addicional 4a del TRLCSP.
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1.
4. CONDICIONS DELS LICITADORS
Poden participar en aquest procediment totes les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que
estableixen els articles 54 a 59 del TRLCSP i que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions de contractar de l’art. 60 de la citada norma.
Cal que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb
el que s’estableix a l’apartat G del quadre de característiques.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions
dels quals, estiguin compreses dins de les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que,
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.
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També poden contractar amb l’Administració les Unions d’empresaris (UTE) que es
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constitueixin temporalment a tal efecte, de conformitat amb l’article 59 del TRLCSP. En
aquest cas, cadascun dels empresaris que concorrin a licitació integrats en una unió
temporal, han d’acreditar la capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies dels
qui la constitueixen i la seva participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en una unió temporal, si resulten adjudicataris.
A més de les anteriors constitueix un requisit de capacitat necessari per participar en la
licitació que les empreses acreditin que compleixen l’obligació legal de comptar amb un
nombre de treballadors amb discapacitat corresponent al 2% o que han adoptat les
mesures alternatives corresponents, quan sigui obligatori. A aquests efectes el licitador
aportarà una declaració responsable en què consti el nombre global de treballadors en
plantilla i el nombre de treballadors amb discapacitat ocupats a l’empresa o, si escau, el
compliment de les mesures alternatives legalment previstes. En aquest sentit la declaració
haurà d’especificar les mesures concretes aplicades
5. RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI
El contractista és responsable de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.
El contractista és responsable dels treballs i de les prestacions que realitzi, així com dels
danys i perjudicis que puguin produir-se a l’Ajuntament o tercers, a causa de la prestació
del servei.
A tal efecte, la indemnització s’ha de determinar per l’Ajuntament en raó dels perjudicis
causats, prèvia audiència del contractista. La indemnització ha de ser deduïda de l’import
de les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada.

05/03/2018

L’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista i es desenvoluparà sota
la direcció, inspecció i control de l’òrgan de contractació qui podrà dictar les instruccions
adients pel fidel compliment dels pactes o adoptar les mesures concretes per assolir o
restablir el bon ordre en l’execució d’allò convingut.
6. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I FINANÇAMENT
El preu total de licitació és el que s’indica a l’apartat C i D del quadre de
característiques.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior, 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.
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Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i
anirà amb càrrec al/s pressupost/os i a l’/les aplicació/ons pressupostària/es.
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ
Les obres definides en el present projecte s’executaran en el termini màxim que preveu
l’apartat K del quadre de característiques. Aquest termini començarà a comptar des del
dia següent al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra que haurà
de ser efectuada en el termini màxim de 7 dies naturals des de la data signatura del
contracte i, en el cas que l’acta de replanteig no pugui dur a terme per causes alienes a
l’Ajuntament, a partir d’aquesta data en tindrà per iniciat el termini d’execució de l’obra.
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis d’execució s’entendran parts integrants
del contracte a efectes de la seva exigibilitat.
En el cas d’incompliment del que s’estableix en aquest apartat per causa no derivada de
força major, la corporació contractant pot optar per la resolució d e l c o n t r a c t e o per
exigir-ne el compliment, a m b l ’ aplicació de les sancions que determina l’article 212 del
TRLCSP. Únicament tindran la consideració de casos de força major els següents fixats a
l’article 144 del TRLCAP:
- Incendi causat per electricitat atmosfèrica
- Fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, inundacions.
- Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

05/03/2018

Per donar lloc a la pròrroga del termini d’execució, el supòsit de força major ha de ser
comunicat mitjançant un escrit del facultatiu director de l’obra (d’ara endavant, director)
al president de la corporació, en el moment de produir-se, per tal que pugui apreciar-se
si la causa és justificada i, així, concedir la pròrroga en el termini d’execució.
8. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE
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El termini de garantia de l'obra es fixa com a mínim en un (1) any o el termini superior
que hagi ofertat l’adjudicatària, a comptar des de la data en què es realitzi la recepció
de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 235 del TRLCSP. Tot
això, sens perjudici de la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual
responsabilitat, d’acord amb l’article 236 de la citada norma, podrà reclamar-se, a
comptar de la data de recepció de les obres, pel termini de garantia especificat a l’apartat
L del quadre de característiques.
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Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i
manteniment de les obres per ell realitzades.
9. DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Les proposicions per optar a aquest procediment s'han de presentar en alguna de
les següents oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), s’especifica a l’apartat H del
quadre de característiques.
El termini per presentar les proposicions seran els 15 dies naturals posteriors a la
publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant (Decret Llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública). A més, l’Ajuntament,
d’acord amb l’article 53 del TRLCSP, inserirà tota la informació relativa a aquesta
convocatòria (plec de condicions, terminis de presentació de proposicions i d’al·legacions i
adjudicació) al perfil del contractant de la web municipal http://calafell.cat/
Els licitadors han de presentar dos sobres tancats (Sobre Núm. 1 i Núm. 2) i signats per ells
mateixos o per persona que els representi, indicant-hi el nom i els cognoms, o la raó social
de l’empresa licitadora, el títol de la contractació, el domicili, el telèfon, el fax i l’adreça
electrònica on l’Ajuntament de Calafell podrà practicar amb plena eficàcia les notificacions
relacionades amb aquesta licitació i posterior execució de l’obra.
Els sobres han de contenir:
- El Sobre número 1, la documentació administrativa i de capacitat exigida per
prendre part en el procediment;
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- El Sobre número 2, la proposició econòmica i documentació tècnica subjecta a
criteris avaluables de forma automàtica.
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, qualsevol que
sigui el nombre de dependències on aquesta pugui ser presentada, ni tampoc subscriure
cap altra proposta, si ho ha fet individualment, en agrupació temporal amb altres, en una
UTE o figurar integrat en més d’una UTE, amb la conseqüència automàtica de la no
admissió de totes les propostes presentades en infracció d’aquesta norma.
A l’interior de cada sobre s’ha de fer constar, en un full independent, la relació numerada
dels documents que s’hi contenen.
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A l’interior de cada sobre s’ha de fer constar, en un full independent, la relació numerada
dels documents que s’hi contenen.
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També es poden presentar per correu, d’acord amb els termes establerts a l’article 80.4
del RGLCAP. En aquest darrer supòsit, els licitadors hauran de posar en coneixement de
l’òrgan de contractació lloc, data i hora on s’ha fet la presentació a l’oficina de correus,
que en cap cas serà posterior a la data indicada en l’anunci de licitació. Aquesta
comunicació s’ha de fer mitjançant fax al número 977693670 o per correu electrònic a
l’adreça serveisjuridics_contractació@calafell.org o per qualsevol mitjà electrònic. Aquesta
només serà vàlida si hi ha constància de la transmissió i recepció de les dades i del
contingut íntegre de les comunicacions i si s’identifica fefaentment el remitent i el
destinatari. En qualsevol cas, si després de deu (10) dies naturals des de la finalització del
termini per a la presentació de proposicions no ha arribat a l’òrgan de contractació l’oferta
enviada per correu, aquesta no serà admesa en cap cas.
Sense la concurrència d'ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per
l'òrgan de contractació després de la data de finalització del termini assenyalat en l'anunci
de licitació. Transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la
documentació, la proposta no serà admesa en cap cas.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a més, els
requisits establerts en la disposició addicional setzena del TRLCSP.
SOBRE NÚM. 1: Documentació administrativa
Els licitadors hauran d’optar entre incloure:
A.- Certificat d’inscripció en el Registre electrònic d’Empreses Licitadores juntament amb
una declaració del responsable de la vigència de les dades:
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De conformitat amb l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, les
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents ni les dades
que hi figuren inscrites.
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el
procediment d’adjudicació en curs.
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Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment en aquest
procediment d’adjudicació la documentació que acredita: la personalitat jurídica; la
capacitat d’obrar i la representació; la classificació empresarial; l’alta de l’impost
d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració
d’exempció.
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Així mateix, es dispensa a les empreses inscrites de presentar la declaració, d’acord
amb la qual, no es troben en cap de les circumstàncies que donen lloc a la
prohibició de contractar que estableix l’article 60 del TRLCSP; així com, no s’han
donat de baixa en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques; i estan al
corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de les relatives a la
Seguretat Social.
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no
han de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació
que figurin en l’esmentat Registre.
A aquests efectes les empreses licitadores o els licitadors que hagin obtingut la
inscripció en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores, han d’aportar en el sobre
núm. 1 (documentació administrativa) una fotocòpia simple del document
acreditatiu d’inscripció amb una declaració responsable, signada pel representant de
l’empresa, de la vigència de les dades que inclou.
B.- Els licitadors que no disposin d’aquest certificat podran acreditar la personalitat jurídica,
la representació i la capacitat aportant els documents següents:
a) DNI del licitador, en el cas que sigui empresari individual. En cas d’actuar
mitjançant representació s’ha d’aportar el DNI i l’escriptura o el document
justificatiu dels poders del representant que signi la proposició presentada, validats
pel secretari de l’Ajuntament.
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b) Si el licitador és persona jurídica s’ha d’aportar el CIF i l’escriptura de constitució
o de modificació, si escau, inscrites en el registre mercantil, quan aquest requisit
sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil d’aplicació. Si no ho fos,
l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de realitzar mitjançant escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, en què constin les normes
per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el corresponent registre
oficial.
La persona física que actuï en nom de la persona jurídica haurà d’aportar el seu
DNI i l’escriptura o el document justificatiu dels poders del representant que signi la
proposició presentada, degudament inscrita en el registre mercantil i validats pel
secretari de l’Ajuntament.
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La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles dels estats membres de la
Comunitat Europea o signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’ha
d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres o la presentació dels certificats
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que s’indiquen a l’annex I del RLCAP. La resta d’empresaris estrangers han
d’acreditar la capacitat d’obrar amb l’informe de la missió diplomàtica permanent
d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’oficina consular del lloc del domicili de
l’empresa en què es faci constar, prèvia acreditació per part de l’empresa, que
figuren inscrites en el registre local, professional, comercial o anàleg o, si no n’hi
ha, que actuen habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a què
s’estén l’àmbit del contracte.
c) Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions per a
contractar, conforme als articles 60 i 61 del TRLCSP, d’acord amb el model que
figura en aquest Plec. També hi ha de constar expressament la circumstància que
l’empresa es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, sens perjudici que la
justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi d’exigir abans de l’adjudicació a les
empreses que puguin resultar amb millor puntuació, en un termini de deu (10) dies
hàbils, comptats des de l’endemà del dia de recepció del requeriment que efectua
l’òrgan de contractació.
d) Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració expressa de sotmetre’s a
la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les
incidències que, de forma directa o indirecta, puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.
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e) Document d’estar donat d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), a
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, acompanyat d’una declaració
responsable, signada pel legal representant, de no haver-se donat de baixa en la
matrícula de l’esmentat impost. En cas de ser una empresa exempta d’aquest
impost cal que presenti el document d’estar donat d’altra de l’IAE i els documents
acreditatius de l’exempció en els termes establerts a l’article 82.1.c) en relació amb
l’article 82.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
f) Als efectes d’acreditar la solvència, s’ha d’acreditar la classificació que s’indica a
l’apartat E del quadre de característiques (no s’escau) o les condicions establertes
en l’apartat G) quadre de característiques.
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Les empreses no espanyoles dels estats membres de la Comunitat Europea, els
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i la resta d’empresaris
estrangers han d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica
mitjançant l’aportació dels documents assenyalats en l’apartat G del quadre de
característiques d’aquest plec.
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g) Si escau, documentació acreditant que el licitador té contractat un nombre de
treballadors minusvàlids no inferior al 2% de la plantilla.
Els documents per s’han de presentar al sobre 1 es podran substituir-se per una
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL REPRESENTANT SEGONS MODEL ANNEX al present plec.
No obstant, les justificacions hauran de ser vàlides a la data de finalització del període de
presentació de les ofertes, en cas de justificar-se en dates posteriors el licitador serà exclòs.

SOBRE NÚM. 2: documentació tècnica subjecte a criteris objectius.
( apart.J del quadre de característiques)
S’ha de presentar la documentació corresponent a:
a) La memòria i planificació raonada de l’execució de l’obra i minimització d’impacte a
tercers de les obres.
b) Memòria del manteniment i qualitat de materials.
La manca de documentació que impedeixi dur a terme l’avaluació d’un o de diversos
criteris, comportarà la seva no valoració.
S’ha de presentar també:
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a) Proposició econòmica que expressarà el valor ofert com a preu del contracte per
a la realització del treball objecte de licitació, inclòs l’IVA que correspongui (es
consignarà en una partida separada), d’acord amb el model de l’ANNEX VI
d’aquest plec.
b) Millores en l’execució de l’obra sense cost addicional, amb la seva valoració
econòmica corresponent, en partides individuals. En tot cas l’Ajuntament es
reserva acceptar la millora proposada en entendre que no suposa cap millora
real o bé per no interessar la seva execució. En aquest cas no es valorarà la
millora esmentada.
En tot cas, quedarà exclòs el licitador que no hagi inclòs en aquest sobre la proposició
econòmica.
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10. COMPTE DE TERMINIS I DIES FEINERS
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Són dies festius els que estableix la Generalitat de Catalunya pel general del territori
català, més les dues festes locals del municipi licitant.
La resta de dies són feiners, amb independència de la qualificació que tinguin a la resta de
l’Estat.
Si l’últim dia de presentació, o el dia d’obertura de les proposicions, coincideix en
diumenge o festiu, es trasllada el termini al primer dia feiner següent.

11. GARANTIES
Els licitadors han de presentar una garantia definitiva del 5% sobre el preu de
l’adjudicació, IVA exclòs, assenyalat a l’apartat N del quadre de característiques.
El dipòsit o constitució de les garanties esmentades pot fer-se en metàl·lic, valors públics o
privats, aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les condicions
que disposen els articles 55 a 58 del RLCAP.
La garantia definitiva ha de ser formalitzada davant la tresoreria de l’Ajuntament
contractant en el termini de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la
recepció del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació.
Si l'adjudicatari no constitueix la garantia definitiva en el termini abans indicat, s’entendrà
que retira l’oferta i l’òrgan de contractació procedirà a requerir la mateixa documentació
del següent licitador en la relació classificada de proponents.
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Constituïda la garantia definitiva, si no es formalitza el contracte per causa imputable al
contractista, es procedirà a la confiscació, sobre la garantia definitiva, de l’import de la
garantia provisional, en el supòsit que s’hagués exigit, essent d’aplicació en aquest cas
l’article 156.4 del TRLCSP.
Aprovada la liquidació del contracte, si no hi ha responsabilitats que s’hagin d’exercitar
sobre la garantia definitiva i ha transcorregut el termini de garantia de les obres, s’ha de
dictar un acord de devolució o de cancel·lació de l’aval.
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Transcorregut un l’any (1) o el termini ofert de garantia pel contractista des de
l’acabament del contracte, sense que s’hagin recepcionat formalment les obres ni s’hagi
liquidat el contracte per causes no imputables al contractista, s’ha de procedir a la
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devolució o cancel·lació de la garantia, llevat de les responsabilitats a què es refereix
l’article 100.b del TRLCSP i sens perjudici del que disposa l’article 65.3 del RLCAP.

12. OBERTURA D’OFERTES
L’obertura de les pliques es farà en el lloc, dia i hora indicats en el perfil del contractant.
La mesa de contractació estarà formada pels membres designats per decret 2706/2015 de
data 3 de juliol de 2015, s’especifica a l’apartat I del quadre de característiques.

Tècnics assessors
En tot moment, la mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels
tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.
Obertura d’ofertes.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de pliques, s’ha de reunir la mesa de
contractació, la qual qualifica prèviament els documents presentats. A tal efecte, el
president ha d’ordenar l’obertura del sobre número 1 (documentació administrativa).
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Si la mesa observa defectes esmenables en la documentació presentada, pot concedir un
termini inferior a tres (3) dies naturals perquè el licitador esmeni l'error.
La Mesa de Contractació determina les pliques acceptades per reunir tots els requisits
exigits en el Plec de clàusules administratives particulars i declara exclosos la resta de
licitadors. El resultat d’aquesta acta respecte els admesos o exclosos, una vegada aprovada
per la mesa, serà comunicada als licitadors i farà pública al perfil del contractant.
Seguidament la Mesa procedirà a l’obertura del sobre núm. 2 la proposició econòmica i
documentació tècnica subjecta a criteris avaluables de forma automàtica.
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La Mesa de contractació podrà sol·licitar, abans de formular la proposta podrà requerir els
informes tècnics que consideri necessaris que tinguin relació amb l’objecte del contracte.
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La Mesa de Contractació, d’acord amb el que disposa l’art. 320 RDL 3/2011 elevarà les
proposicions presentades junt amb l’acta i valoració a l’òrgan de contractació, així com la
valoració de les baixes que d’acord amb aquest plec es considerin temeràries.
Amb aquesta finalitat, tots els licitadors es consideren citats, sense més tràmits, a l'acte
públic d'obertura d’ofertes.
Una vegada efectuades les obertures de les documentacions tècniques i proposicions
econòmiques, les ofertes són valorades per la Mesa de Contractació, que eleva a l’òrgan
de contractació una relació valorada, puntuada i ordenada per ordre decreixent, d'acord
amb els criteris objectius fixats en el Plec de clàusules administratives particulars.

13. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Les propostes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts. Per valorar-les es
tindran en compte els criteris fixats a l’apartat J) quadre de característiques, amb la
ponderació relativa atribuïda a cadascun.
El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa serà la suma dels diferents punts
assignats en els diferents apartats dels criteris de valoració que a continuació s’indiquen:
No podrà declarar-se deserta la licitació d’existir alguna oferta o proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris del plec.
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En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses segons la
ponderació establerta en els criteris d’adjudicació d’aquest plec, tindran preferència en
l’adjudicació les proposicions que presentin les entitats sense ànim de lucre, amb
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb
l’objecte del contracte, segons es desprengui dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.
Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser
complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la
indicació d’un preu inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons el
conveni laboral vigent.
14. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
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En funció del que preveu l’article 152 del TRLCSP i als efectes d’apreciar, si és el cas, que
les ofertes es consideren, en principi, desproporcionades o anormals, s’aplicaran els criteris
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establerts en l’art. 85 del RLCAP. S’aplicarà al total dels valors de preu i millores, de
manera que l’oferta temerària o anormal ho sigui en funció del total de l’oferta econòmica
dels dos paràmetres proposats.
15. DESPESES, IMPOSTOS I PROGRAMA DE COMUNICACIÓ DE L’OBRA
Són a càrrec del contractista tots els anuncis, les despeses, el cartell/s informatiu/s i els
tributs (taxes i impostos) que s’originin a conseqüència de la present licitació, de
l’adjudicació, de l’execució del contracte i del programa de comunicació de l’obra, inclòs
l’impost sobre el valor afegit (IVA).
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació, de l’adjudicació i de l’execució
d’aquest contracte serà els establerts en l’apartat M) quadre de característiques.
Mentre que l’import mínim per el programa de comunicació de l’obra, quan sigui
necessari, serà el 1,5 % del preu d’adjudicació (IVA exclòs). Aquest import del Programa
de comunicació haurà de ser destinat pel contractista obligatòriament a les despeses de
les accions de comunicació i informació - inclosos el/s cartell/s informatiu/s de l’obra dirigides als veïns i relatives a l’obra que l’Ajuntament decideixi mitjançant als seus serveis
tècnics de comunicació. Amb aquest propòsit, l’Ajuntament i l’adjudicatari, designaran,
abans de començar l’obra, sengles representants que de forma coordinada dissenyaran un
programa específic de comunicació. Aquest programa determinarà les accions concretes
que s’hauran de dur a terme en aquest apartat, així com el seu cronograma. Aquesta
coordinació es mantindrà durant tota l'execució del projecte.
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D’aquest percentatge s’exclouen les despeses obligatòries derivades de la contractació,
com són les del cartell oficial anunciador de l’obra i les de les publicacions i anuncis
oficials, si n'hi hagués. I, el finançament del programa de comunicació no generarà un
preu a càrrec de l'Ajuntament.
En tots els casos, l’oferta del contractista s’entén que comprèn totes les taxes i els
impostos indirectes, establerts per qualsevol administració pública competent, que gravin
el contracte i la seva execució.
També són a càrrec del contractista les despeses que s’originin per causa de la realització
d’assaigs i anàlisis de materials i d’unitats d’obra o d’informes específics sobre aquests,
d’acord amb els termes previstos a l’article 145 del Reglament general de contractes de les
administracions públiques. L’import màxim d’aquestes despeses serà l’1% del pressupost
de l’obra.
16. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
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D’acord amb l’article 151 del TRLCSP, una vegada efectuada la valoració de les propostes
per part de la Mesa de Contractació, l’òrgan de contractació assumirà la relació
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classificada, per ordre decreixent de puntuació, i requerirà el licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè aporti la documentació acreditativa
d’estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o
autoritzi l’òrgan de contractació per a obtenir-los de forma directe, així com el document
acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva i, finalment, el document acreditatiu
d’haver abonat l’import de la publicitat de la licitació.
L’Òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest
plec.
L’adjudicació del contracte serà motivada, s’haurà de notificar als licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant. El contingut de l’acord i
notificació de l’adjudicació s’haurà d’ajustar a l’apartat 4t. de l’article 151 del TRLCSP.
17. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
En la notificació de l’adjudicació adreçada a l’adjudicatari se’l citarà per que concorri a
formalitzar el contracte en document administratiu.

Aquest document constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No
obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública,
en aquest cas, seran a càrrec seu les corresponents despeses.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la prèvia formalització.
18. PAGAMENT
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El contractista tindrà dret a l’abonament, de conformitat amb els preus convinguts, de les
obres que realment executi amb subjecció al contracte atorgat i a les seves modificacions,
si escau.
Als efectes de pagament de l’administració, el contractista expedirà mensualment, dins els
primers deu dies següents al mes que corresponguin, les certificacions que comprenguin
l’obra executada durant aquest període de temps. Els abonaments al contractista
resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments a compte,
subjectes a rectificacions i variacions que es produeixin en la medició final i sense suposar
de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprengui.
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L’administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins els trenta dies següents a la data
d’expedició de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la
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realització total o parcial del contracte (article 216.4 TRLCSP), sense perjudici del termini
especial establert a l’art. 222 TRLCSP.
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per a
executar les obres en el termini o terminis contractuals, llevat que a judici de la direcció de
l’obra, existissin raons per estimar-lo inconvenient. No obstant això, no tindrà dret a
percebre en cada anualitat, qualsevol que sigui l’import executat o de les certificacions
expedides, major quantitat que la consignada en l’anualitat corresponent, afectada pel
coeficient d’adjudicació.
El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les
operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i provisió de materials o equips de
maquinària pesada adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte,
determinen els arts. 216 i 232 TRLCSP i 155, 156 i 157 del RGLCAP.
19. DRETS I DEURES
Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen d’aquest Plec de
clàusules administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi
estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

20. PENALITZACIONS
Cas que l’Ajuntament de Calafell opti per la no resolució del contracte, l'incompliment per
part del contractista de les seves obligacions i, molt concretament, la dels terminis
d'execució, ja sigui el total com els parcials, pot ser sancionat:
05/03/2018

a) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una multa diària en la
proporció del 1,5% del import d’adjudicació.
b) Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos, per
l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides al contracte,
s’imposarà una penalitat de fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà
de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.
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Les multes a què es refereix el paràgraf anterior, es faran efectives en la forma i terminis
que determina la Llei i el Reglament de contractes de les administracions públiques. Es
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complementarà la garantia sempre que se n'extregui una part per a fer efectives les
multes.
Transcorregut el termini donat al contractista per a completar la garantia sense haver-ho
fet, es pot declarar la rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació
vigent.
21. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
1. És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el
projecte executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la corporació, dins del
termini atorgat per a la seva execució, essent el termini un element essencial del contracte.
2. Obligacions tributàries.
L’adjudicatari ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent per
l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats econòmiques i el
pagament de l’IVA. Dels documents de pagament d’aquests tributs s’ha de lliurar una
fotocòpia a la secretaria, per a constància en l’expedient.
3. Obligacions laborals.

05/03/2018

Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que, reunint els
requisits exigits per les feines a desenvolupar segons els plecs i projecte, formarà part de
l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte, sense perjudici de la verificació del
compliment d'aquells requisits. En tot cas l’empresa s’ha de comprometre a contractar
treballadors dins la borsa d’aturats del municipi i en cas de no ser possible cobrir tots els
llocs de treball d’aquesta manera, accedir a altres fons. Aquest extrem s’haurà de justificar
davant de l’ajuntament un cop signat el contracte i abans de l’inici de l’obra. Sent una
obligació essencial del contracte.
L’adjudicatari ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de
complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
4. Assegurances i responsabilitat per danys.
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El contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es
causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del
contracte.
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En conseqüència, l’adjudicatari haurà de tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil
per import suficient per cobrir els danys i perjudicis que es puguin causar durant l’execució
del contracte, traslladant còpia de la mateixa a l’Ajuntament per a la seva constància.
5. La validesa de l’adjudicació definitiva resta condicionada al compliment d’aquests
requisits; en cas contrari la corporació pot anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats
que siguin exigibles a l’adjudicatari.
6. El contractista, en el termini dels 10 dies naturals posteriors a la formalització del
contracte, estarà obligat a instal·lar en un lloc visible i per compte seu, un cartell
anunciador de les obres.
7. El contractista es compromet a portar a terme durant l’execució de l’obra Programa de
Control de Qualitat de l’Obra. En el supòsit de verificació externa, l’empresa de control
haurà d’estar degudament homologada. Donant trasllat del resultat dels assajos a
l’Ajuntament per a la seva constància.
8. El contractista es compromet a tenir a un cap d’obra, amb dedicació plena durant la
seva execució, a un tècnic amb capacitat suficient per a representar-la en tot el referent a
l’execució de la mateixa i amb titulació, qualificació, experiència i especialització adequada
a la seva naturalesa. Aquesta persona serà el Delegat del contractista a l’obra.
9. El contractista es compromet a instal·lar i mantenir, durant el període de vigència del
contracte, una oficina ubicada a una distància màxima de 50 km. des de Calafell i en la
que es trobi un representant legal de l’empresa amb poders suficients per al ple
desenvolupament i execució del contacte.
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10. El contractista es compromet a entregar en acabar l’obra els plànols en suport digital
(arxiu en format “dwg”) de l’aixecament real de l’obra efectuada, incloent-hi cotes dels
serveis i escomeses dels serveis de les obres realitzades en execució d’aquest contracte.

11. Obligacions lingüístiques:
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L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament derivades
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de
l’execució de les prestacions objecte del contracte.
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En particular, l’empresa ha de redactar en llengua catalana els rètols informatius de l’obra
i de senyalització.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
22. REVISIÓ DE PREUS
El present contracte no té revisió de preus, d’acord amb l’article 89 del TRLCSP.
23. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
L’execució del contracte serà a risc i ventura del contractista adjudicatari, tal com
s’estableix a l’article 215 del TRLCSP. Així, l'Administració eludeix tota mena de perjudicis
que el contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva
liquidació, per la qual cosa, el contractista en serà l’únic responsable, llevat que derivin
dels vicis del projecte o de les ordres directes de l'Ajuntament, tal com disposa l’article
214 de l’esmentada Llei.
El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat
de l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que
rebi del director facultatiu de l'obra.
24. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
En el moment de formalitzar el contracte es podrà designar, en una de les clàusules
d’aquest, el responsable del contracte d’acord amb l’article 52 del TRLCSP.
05/03/2018

Corresponen al responsable del contracte les facultats especificades en l’esmentat
article 52, i podrà ser una persona física o jurídica, vinculada o aliena a l’Ajuntament.

Les facultats del responsable del contracte s’entendran sens perjudici de les que
corresponguin al Director facultatiu de l’obra, conforme al Capítol V del Títol II del Llibre
IV del TRLCSP.
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25. CESSIÓ DEL CONTRACTE
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Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per
l’adjudicatari a un tercer, sempre que es compleixin els supòsits i requisits establerts a
l’article 226 del TRLCSP.
26. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
1. L’adjudicatari pot concertar amb altri la realització del contracte i amb el compliment
dels requisits establerts a l’article 227 del TRLCSP i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, fins a un percentatge que
no pot excedir el 60% de l’import de l’adjudicació.
2. L’adjudicatari ha de comunicar a la corporació de forma fefaent i per escrit el
subcontracte que vol realitzar, amb indicació de les parts que ha d’executar el
subcontractista, tot i que l’adjudicatari mantingui la responsabilitat total de l’execució del
contracte davant la corporació.
27. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
1. Les causes i els efectes de resolució del contracte són l’incompliment de les normes que
regulen la contractació i les que s’estableixen als articles 223 i 225 del TRLCSP. En tot cas,
s’ha de seguir el procediment establert a l’article 109 del RLCAP.
2. També és causa de resolució del contracte:
La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.
L’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
L’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.
L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte de les
dades o dels antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats
amb l’objecte del contracte.
5) L’incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en
general, l’incompliment de qualssevol de les obligacions relatives a l’ús del català
que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb caràcter
previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació
podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques
d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 212 del
TRLCSP.
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2)
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28. EXECUCIÓ DE L’OBRA
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1. Interpretació del projecte i direcció de les obres
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1.1- Interpretació del contracte.
Correspon al/s director/ors de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les
ordres per al seu desenvolupament.
El contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si a judici seu hi ha cap
indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició.
El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la direcció facultativa siguin escrites en
el Llibre d'ordres, assistències i incidències que obligatòriament ha de figurar a l'obra.
El contractista ha de signar les ordres com a "assabentat", però hi pot fer les al·legacions
que consideri oportunes.
1.2- Direcció de les obres.
L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspecció, comprovació i vigilància a fi comprovar la correcta realització de l’obra
executada, ajustada al projecte, el Plec de prescripcions tècniques particulars i el Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.
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La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no poden
emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per a
ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin
les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini
més breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o
anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.
La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció
de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en
perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això
ocasioni són a càrrec del contractista.
2. Comprovació del replanteig i Pla de seguretat i salut
2.1- Comprovació del replanteig
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En el termini màxim de 7 dies naturals des de la data de signatura del contracte s’ha de fer
la comprovació del replanteig, en la data fixada per l’Administració, amb l’obligació per
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part del contractista, prèvia notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta,
d’acord amb els articles 229 del TRLCSP i 139,140 i 141 del RLCAP.
L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.
2.2- Pla de seguretat i salut
Dins del mes següent a la formalització del contracte, el contractista ha de presentar a
l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del
corresponent informe del responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el
Reial decret 16/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser
aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.
3. Modificació de les obres, suspensió de les obres i compliment de termini.
3.1- Modificació de les obres
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons d’interès
públic, modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de
causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient.
Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 219 i 234 del TRLCSP i
158 a 162 del RLCAP. El topall màxim de modificació premés en el present contracte és
l’establert en l’art. 72 de la Directiva 2014/24/UE.
3.2- Suspensió de les obres
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La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les
obres. Igualment ha de suspendre l’execució si es dóna la circumstància de l’article 216.5
del LTRCSP. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 220 del
TRLCSP i 103 del RLCAP.
3.3- Compliment del termini
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El termini del contracte és un element essencial del mateix, ateses les necessitats a cobrir i
les circumstàncies del present contracte (per restar subjecte al Pla de Barris i haver-se de
justificar la contractació en un termini determinat). L’adjudicatari queda obligat a complir
estrictament el termini d’execució del contracte i dels terminis parcials fixats en la clàusula
7a. Si arriba el termini de qualsevol dels terminis esmentats, i el contractista hagués
incorregut en mora per causes imputables a ell, l’administració podrà optar per la
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resolució del contracte o per la imposició de penalitats econòmiques de les regulades a
l’art. 212 RDL 3/2011 i en el present plec.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per
danys i perjudicis a que pugui tenir dret l’administració, originats per la demora del
contractista.
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista, s’estarà al que disposa
l’art. 213 RDL 3/2011.
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació
prèvia per part de l’administració.
L’import de les penalitats per demora es deduirà de les certificacions i, en el seu cas, de la
garantia. En tot cas la constitució en mora del contractista no necessita intimació prèvia
per part de l’Administració.
29. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
1. Recepció de l’obra i certificació final
En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a
la seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser
signada pels assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de
garantia de l’obra.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència
del contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà
l’amidament de las obres realment executades, d’acord amb el projecte. En els dos (2)
mesos següents a la data de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la
certificació final de les obres executades, la qual certificació, ha de ser abonada en el
termini de tres mesos, comptats des de la data de la seva expedició, a compte de la
liquidació del contracte.
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Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions
escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el
contractista no ha esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable,
o bé declarar resolt el contracte per causes imputables al contractista.
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2. Termini de garantia i liquidació del contracte
El termini de garantia s’ha de comptar a partir de la data de la recepció i és d’un any,
llevat que l’adjudicatari l’hagi ampliat, d’acord amb la clàusula 8a d’aquest Plec. Les
despeses de conservació i vigilància de l’obra, durant el termini de garantia, són a càrrec
del contractista.
En el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció
facultativa de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre
l’estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exempt de tota
responsabilitat, llevat del que disposa l’article 236 del TRLCSP, i es procedirà a la liquidació
del contracte i la devolució o cancel·lació de les garanties constituïdes pel contractista.
Si l’informe és desfavorable, per deficiències en l’execució de l’obra, cal requerir al
contractista perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es
perllonga fins que l’informe és favorable. El contractista no té dret a percebre cap
quantitat en concepte d’ampliació del termini de garantia.
30. PREVALENÇA DEL PLEC
En cas de contradicció entre el projecte de les obres i el Plec de clàusules administratives
particulars, prevalen les disposicions del Plec de clàusules administratives particulars.
31. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
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D’acord amb l’article 210 del TRLCSP, dins dels límits i amb subjecció als requisits i
efectes assenyalats en la citada L lei, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa
d’interpretar els contractes administratius, resoldre’n els dubtes que ofereixi el
compliment, modificar-los per raons d’interès públic, i acordar-ne la resolució i
determinar els efectes d’aquesta. Tot això, sens perjudici del compliment dels tràmits i
procediments previstos en l’esmentada Llei.
32. TRIBUNALS COMPETENTS
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Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i
divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdicció
contenciosa-administrativa.
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Director de servei jurídics, compres i contractació
Carlos Badel Domingo
QUADRE ANNEX

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte són els treballs de millora
del local de la gent gran de Segur de Calafell,
situat al local de propietat municipal situat al carrer
Pablo Neruda, 2.
Es reorganitzaran els espais, renovació de les
instal.lacions electròniques i adaptació del local per
persones amb mobilitat reduïda.

A

Classificació CPV 45211350-7 Trabajos
construcción de inmuebles multifuncionales

de

SISTEMA DE LICITACIÓ

C

PRESSUPOST
LICITACIÓ

D

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

D03/9200/6300001

E

CLASSIFICACIÓ EMPRESES

No s’escau

F

REVISIÓ DE PREUS

El present contracte no té revisió de preus, d’acord
amb l’article 89 del TRLCSP.

G

DOCUMENTACIÓ
F.1
ACREDITATIVA
DE
LA
SOLVÈNCIA
ECONÒMICA,
FINANCERA,
TÈCNICA
O
PROFESSIONAL O, SI ESCAU,
F.2
CLASSIFICACIÓ
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B

MÀXIM

Procediment obert
DE 87.947,81 € iva inclòs

Solvència econòmica i financera: Xifra de
negocis dels darrers cinc anys econòmics.
Import superior o equivalent a l’import de
800.000€ anuals.
Solvència tècnica i professional: Relació de
les obres d’aquestes característiques
realitzades durant els darreres cinc anys.
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Els documents que s’han de presentar al sobre 1 es
podran substituir-se per una DECLARACIÓ
RESPONSABLE DEL REPRESENTANT SEGONS
MODEL ANNEX al present plec. No obstant, les
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justificacions hauran de ser vàlides a la data de
finalització del període de presentació de les
ofertes, en cas de justificar-se en dates posteriors
el licitador serà exclòs.
LLOC I TERMINI D’ENTREGA DE CALAFELL POBLE (Plaça de Catalunya, 1)
LES PROPOSICIONS
 De dilluns a dijous: 8-19h.
 Divendres i vigílies de festius: 8-14.30h.
 Dissabtes: 9-13h.
SEGUR DE CALAFELL (Carrer de Joan Maragall, 3032)
H

 De dilluns a divendres: 8-14h.
CALAFELL PLATJA (Carrer de Sant Pere, 29)
 De dilluns a divendres: 8-14h.
15 dies naturals des de la seva publicació de
l’anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament
de Calafell.
MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de contractació serà la determinada per
acord de decret 2706/2015 de data 3 de juliol de
2015, que està penjada al perfil del contractant.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
(SOBRE NÚM. 2): fins a un màxim de 100 punts
obtinguts a partir dels següents criteris:

I
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1.- Oferta econòmica: fins a un màxim de 80
punts.
Les ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la
fórmula següent:

J

Percentatge baixa de l’oferta
Puntuació =80x------------------------------------------------Màxim

percentatge

de

baixa

ofertada
Millores en l’execució de l’obra sense cost
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2.-
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addicional: fins a un màxim de 20 punts

K

TERMINI D’EXECUCIÓ
TERMINI DE GARANTIA

1 any des del final de les obres, segons acta de
recepció i la responsabilitat que pugui existir per
vicis ocults de 15 anys, a comptar de la data de
recepció de les obres

M

DESPESES DE PUBLICITAT

Màxim 1.200€

N

GARANTIA DEFINITIVA

5% del contracte adjudicat
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En aquest apartat es valora qualsevol obra
complementària que millori les prestacions de
l’obra objecte de contractació. Aquestes millores
s’hauran de fonamentar i valorar. S’haurà de
presentar una relació de les mesures proposades
amb indicació del seu valor econòmic en partides
individuals. Per la determinació d’aquest valor
econòmic, com a referència, es tindran en compte
els preus definits en el projecte d’obres i, en el
supòsit que en aquest no hagin estat definits,
s’hauran de determinar d’acord amb els preus ITEC
vigents i, subsidiàriament, d’acord amb altres
bases de preus de referència, havent-se de
justificar la seva utilització. En tot cas, els valors
econòmics de la millora ofertada hauran
d’expressar el preu d’execució material sense
incloure l’IVA, ni les despeses generals ni el
benefici industrial. AQUESTES MILLORES PODRAN
SER O NO ACCEPTADES PER L’AJUNTAMENT, EN
QUIN CAS NO ES VALORARAN, SI REALMENT NO
SUPOSEN
UNA
MILLORA
CLARAMENT
SUBSTANCIAL EN EL PROJECTE O EN EL SEU
ENTORN.
La valoració de les millores ofertades en aquest a
apartat s’efectuarà mitjançant l’aplicació de la
formula següent:
Valor econòmic de la millora
ofertada
Puntuació =20x---------------------------------------Millor oferta de totes les ofertades
Termini màxim de 2 mesos
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ.
DECLARACIÓ DE VERACITAT DE DADES APORTADES EN FORMAT
DIGITAL.
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA FÍSICA/JURÍDICA
CAPACITAT PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS.
DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS.
DECLARACIÓ DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA.
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ANNEX I

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

AJUNTAMENT DE CALAFELL
Plaça Catalunya, 1
43820 CALAFELL
Telèfon977 69.90.09

Fax

977.69.36.70

e-mail: serveisjurídics_contractacio@calafell.org

Departament que tramita l’expedient: Departament de Contractació
Número d’expedient: ......... / ..........
Objecte del contracte:
Procediment d’adjudicació:
Tipus de contracte:

05/03/2018

En/Na ……………………………………………., amb DNI ………………..….., en nom i
representació de l’empresa ……………………………………………………………..

EXPOSO

SOBRE 1:

Documentació administrativa.

SOBRE 2:

Proposició econòmica i documentació tècnica subjecte a criteris

Carles Badel i Domingo
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1. Que assabentat/da de la convocatòria de la licitació de l’expedient de referència i
estant la meva representada interessada en participar-hi, s’entrega la proposició integrada
per la documentació següent:
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avaluables de forma automàtica.
2. Que l’empresa que represento SI / NO (marcar el que sigui procedent) està inscrita en el
RELI.
3. Que l’empresa que represento SI / NO AUTORITZA (marcar el que sigui procedent) a
l’Ajuntament de Calafell a obtenir per mitjans electrònics la comprovació amb la AEAT i la
TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, de conformitat amb allò que estableixen els articles 13, 14 i 15 del RGLCAP.
4. Que l’empresa que represento coneix l’obligació, de caràcter general, de l’ús de mitjans
electrònics per a la pràctica de notificacions als interessats que es relacionin amb
l’Ajuntament en la seva condició de licitadors i contractistes i amb aquesta finalitat faig
constar l’adreça de correu electrònic.
Empresa:
............................................................................................

NIF: ....................
Destinatari de la notificació electrònica (nom, cognoms i NIF i adreça de correu electrònic):
....................................................................................................................
Domicili de l’empresa: ................................................................................
Població: ................................................................ Codi Postal: ...............
Telèfon: ....................................

Fax: .......................................

05/03/2018

Apoderat: ......................................................................... DNI: ....................

SOL·LICITA
La participació de l’empresa que represento en el procediment convocat per a
l’adjudicació del contracte referenciat, amb l’entrega de la proposició i la documentació
que l’acompanya.

……………………….., ………. de ………………. de ……
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Signat: Signatura i segell de l’empresa
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ANNEX II

DECLARACIÓ DE VERACITAT DE DADES APORTADES EN FORMAT DIGITAL

El/la
senyor/a
_______________________,
en
nom
propi,
o
com
_______________________ (Assenyaleu les vostres facultats de representació: per

a

exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...), declaro sota la meva responsabilitat,
com a licitador/a ________________ (expedient _____________).

Que les còpies dels documents del sobre 1-2 aportades en format digital reprodueixen
fidelment el contingut dels documents presentats en format paper.

Signatura del/de la declarant
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(lloc i data )
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ANNEX III

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA FÍSICA/JURÍDICA. CAPACITAT
PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

El/la
senyor/a
_______________________,
en
nom
propi,
o
com
a
_______________________ (assenyaleu les vostres facultats de representació: per exemple,
administrador/a únic/a, apoderat/da,...), declaro sota la meva responsabilitat, com a
licitador/a de ________________ (expedient ______________) que l’empresa
________________________________ ,
a) No es troba en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb el sector
públic, segons estableix l’article 60 del Text refós de la llei de Contractes del Sector Públic,
i que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
b) Que no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les quals es refereix la Llei 25/1983,
de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.

05/03/2018

c) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per
a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
d) Que la informació i documents aportats en els sobres 1 i 2 són de contingut
absolutament cert.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
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(lloc i data )
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ANNEX IV

SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS

El/la
senyor/a
_______________________,
en
nom
propi,
o
com
a
_______________________ (Assenyaleu les vostres facultats de representació: per
exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...), declaro sota la meva responsabilitat,
com a licitador/a de ________________ (expedient _____________) que l’empresa
________________________________ ,

DECLARA la submissió als jutjats i tribunals espanyols, per a totes les incidències que
puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.

(lloc i data )
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I per què consti, signo aquesta declaració.
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ANNEX V

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS

El/la
senyor/a
_______________________,
en
nom
propi,
o
com
a
_______________________ (Assenyaleu les vostres facultats de representació: per
exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da...), declaro sota la meva responsabilitat, com
a licitador/a de ________________ (expedient __________) que l’empresa
________________________________,

DECLARA

Que els documents i dades presentats en el sobre ____* (1, 2 segons correspongui) que
considera de caràcter confidencial són els que a continuació es relacionen:

05/03/2018

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________ .
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I, per què consti, signo aquesta declaració.
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ANNEX VI
DECLARACIÓ DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El senyor/a ...................................................... veí/veïna de ....................................
província de ....................................... amb domicili a .......................................... c/
............................ núm. .............. (en cas d’actuar en representació, senyaleu les vostres
facultats: per exemple, administrador/a únic, apoderat/da amb poders atorgats davant
.................................... el dia ..........................) amb domicili social de l’empresa a
............................... c/ ............................... núm. .................. telèfon ....................... NIF
o DNI núm. ............................... assabentat/ada de la publicació en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Calafell del dia ………….i de les condicions i requisits per
a concórrer al procediment obert d’adjudicació del contracte de ________________ (Exp.
___________) creu que es troba en situació d’acudir com a oferent.
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A aquests efectes fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el
projecte d’obres, que regeixen aquesta contractació, que accepta incondicionalment les
seves clàusules, condicions, obligacions i el que disposa el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007
esmentada aprovat pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig i el Reglament general de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, i que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a
contractar amb l'Administració, i que es compromet en nom de …………………..........…
(propi o de l’empresa que representa) a prestar el servei amb estricta subjecció als
expressats requisits i condicions que es detallen en els plecs de clàusules, amb l’oferta
següent que es detalla:
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_____________________________________________________________________________

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

6d428fee4a114b9eb72fcba8b439b9c4001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Import principal:
Import en concepte d’IVA:
Import total:
(lloc i data )
Signatura del/de la declarant

ANNEX
DECLARACIÓ ACREDITATIVA COMPLIMENT DE REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA
DE LES EMPRESES LICITADORES NO OBLIGADES A ACREDITAR DOCUMENTALMENT LA
DOCUMENTACIÓ INCLOSA AL SOBRE 1.
El/la
senyor/a
_______________________,
en
nom
propi,
o
com
a
_______________________ (Assenyaleu les vostres facultats de representació: per exemple,
administrador/a únic/a, apoderat/da...), declaro sota la meva responsabilitat, com a
licitador/a
de
l’expedient
de
contractació
(expedient
_____________________________________________________)
que
l’empresa
______________________________________________________,
DECLARA
Que és representant de l’empresa .............................................

05/03/2018

Que l’empresa té capacitat per presentar proposa adaptada als plecs de clàusules
administratives i tècniques.
Que l’empresa té la classificació necessària.
Que l’empresa te alta del IAE.
Que l’empresa te solvència econòmica i financera requerida pel plec.
Que l’empresa té solvència requerida pel plec.
Que l’empresa té medis per desenvolupar les tasques/serveis del plec.
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Les justificacions hauran de ser vàlides a la data de finalització del període de presentació
de les ofertes, en cas de justificar-se en dates posteriors el licitador serà exclòs.
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Posteriorment el licitador que en resulti adjudicatari/a del contracte haurà d’aportar la
documentació relacionada, en cas de la no aportació, el licitador restarà exclòs de la
licitació.
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I, per què consti, signo aquesta declaració responsable
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