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CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ 

1.- Objecte del contracte 

1. L’objecte de la contractació es l’execució de l’arranjament de camins 
de La Llacuna mitjançant l’ocupació de persones amb discapacitat amb 
especial dificultat per a la seva inclusió laboral, amb mesures de 
contractació reservada a centres especials de treball d’acord amb la 
Disposició Addicional 4ª LCSP. La licitació i adjudicació d’aquest contracte es 
troba reservat a Centres Especials de Treball, amb l’objectiu de fomentar la 
inserció sociolaboral de persones amb discapacitat. De conformitat amb allò 
que indica la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre LCSP i la Directiva 2014/24/CE del Parlament Europeu. Per tant, 
únicament seran admesos els licitadors que acreditin aquesta condició, de 
manera que no podrà presentar oferta a la licitació cap entitat o empresa 
que no compleixi el requisit de ser un Centre Especial de Treball degudament 
registrat. 

2. L’objecte de la contractació té les codificacions següents: 
Vocabulari comú dels contractes públics (CPV-2008): 45233200-1-Treballs de 
pavimentació 

3. No es considera convenient ni oportú la divisió en lots de l’objecte del 
contracte per esser configurat per una única prestació que requereix per a la 
seva execució d’un únic perfil professional. Amb això, la divisió en lots 
dificultaria la correcte execució de l’objecte del contracte, des del punt de 
vista tècnic. Alhora, al tractar-se de Centres Especials de Treball amb 
persones amb discapacitat amb especials dificultats per a la seva inclusió 
laboral, els quals es troben tutelats per unitats de suport, es considera 
convenient la presencia d’un únic Centre Especial de Treball. 

2.- Necessitat i idoneïtat del contracte 

Als efectes del que disposa a l’article 28 de la LCSP, a la documentació del 
projecte es detallen les necessitats que cobreix així com la idoneïtat del seu 
objecte i el contingut per a portar-lo a terme. 

L’objecte del projecte és el de realitzar les obres necessàries per 
l’arranjament de diferents camins al terme municipal de La Llacuna  
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3.- Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat total de 100.000,00 €, IVA 
inclòs, desglossat de la següent forma: 

 Pressupost d’execució material   82.644,63 € 

     21 % IVA   17.355,37 € 

   Preu TOTAL IVA INCLÒS  100.000,00 € 

Pel que fa a les partides del pressupost a justificar, el contractista no té dret 
de percebre l’import que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats 
d’obra dels treballs realment executats. 

Els licitadors hauran d’igualar en la seva oferta el pressupost de licitació 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats son 
indiscutibles i no admeten cap prova d’insuficiència i porta implícits tots 
aquells conceptes previstos a l’article 100 i concordants de la LCSP. 

4.- Finançament de les obres 

La despesa necessària per a l’execució de les obres per un import de 
100.000,00 €, IVA inclòs, anirà a càrrec de l’exercici econòmic del 2019, al 
capítol 6. 

5.- Durada del contracte i possibles pròrrogues 

El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de 30 dies a comptar des 
de l’inici de la prestació objecte del contracte. 

La data de l’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord 
amb l’article 35.1.g) de la LCSP. 

El contracte no serà prorrogable. 

6.- Valor estimat.  

El valor estimat del contracte als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP, és de 82.644,63 € +17.355,37 IVA 

Per calcular aquest valor s’ha emprat la referència de preus ITEC 2017-2018. 
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7.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

L’expedient es tramitarà de forma urgent (Art 119 i 137 de la LCSP) i no està 
subjecta a regulació harmonitzada. 

El contracte s’adjudicarà per procediment obert i urgent, amb mesures de 
contractació reservada a Centres Especials d’Ocupació d’acord amb la 
Disposició Addicional 4ª LCSP 

8.- Perfil de contractant 

Per consultar el plecs i la resta de documents relacionats amb la present 
contractació, s’ha d’accedir al Perfil de contractant. La forma d’accés 
públic al perfil del contractant és a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de la Llacuna www.lallacuna.cat . 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?a
mbit=&keyword=la+llacuna&reqCode=viewDetail&idCap=2618162&  

El projecte executiu “Arranjament de Camins de La Llacuna“ estarà dins de 
l’espai de licitació com a un dels annexos de l’anunci. 

9.- Presentació de proposicions 

Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible 
al mateix anunci de licitació. 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les 
llengües cooficials de Catalunya, en els termes següents: 

La licitació serà mitjançant la presentació de 3 sobres amb la denominació 
següent  

 Sobre A: Documentació Administrativa. 

 Sobre B: Documentació la Ponderació de la qual Depèn d'un Judici de 
Valor. 

 Sobre C: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de 
Forma Automàtica. 

Els documents a incloure en cada sobre hauran d’ajustar-se als requeriments i 
especificacions de l’eina de presentació d’ofertes electròniques Sobre 2.0, 
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que podeu consultar a: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda
/empreses/eines.xhtml. 

A cada sobre s'hi inclouran els següents documents: 

SOBRE «A» DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

• Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les 
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració. 

La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex 
del present plec. 

En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al 
licitador, haurà de presentar-se una declaració responsable pel licitador i per 
cadascun dels mitjans adscrits a l'execució del contracte.  

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de 
les quals la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i 
solvència, presentant totes i cadascuna presentar la corresponent 
declaració responsable. 

SOBRE «B» CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE 
VALOR 

• Estudi de l’obra. Proposta programa de treball. 

Obert al model del cada empresa. 

SOBRE «C» PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE 
FORMA AUTOMÀTICA 

• Oferta econòmica i documentació quantificable de manera automàtica. 

Es presentarà conforme al model accessible al mateix “sobre”. 

10.- Solvència /Classificació de les empreses licitadores i habilitació 
professional 

Podran prendre part en aquest procediment de contractació els Centres 
Especials de Treball que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin 
sotmesos a cap de les prohibicions per a contractar establertes en la Llei i 
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gaudeixin de la solvència econòmica financera i tècnica professional i/o 
classificació que es determina en aquest plec. 

Alhora, hauran d’acreditar que almenys el 30% de la plantilla de persones 
amb discapacitat del Centre Especial de Treball, correspon al grup de 
persones amb especials dificultat per a la inclusió laboral. 

Es considera treballador amb discapacitat amb especials dificultats per a la 
inclusió laboral, quan el treballador estigui inclòs en un dels grups següents: 

o Persones amb paràlisi cerebral, persones amb trastorn mental o 
persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de 
discapacitat reconegut igual o superior al 33%. 

o Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de 
discapacitat reconegut igual o superior al 65%. 

Així mateix, els Centres Especials de Treball concurrents només podran ser 
adjudicataris de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins 
dels fins, objecte o àmbit d’activitat que els siguin propis i han de disposar 
d’una organització d’elements personals i materials suficients per a la 
deguda execució del contracte. 

S’haurà d’acreditar - mitjançant document oficial justificatiu del Registre 
d’Unitat de Suport de l’activitat professional - la disposició de serveis d’USAP 
(Unitat de suport de l’activitat professional), enteses com els equips 
multiprofessionals emmarcats dins dels serveis d’ajustament personal i social 
dels centres especials de treball, que mitjançant el desenvolupament de les 
funcions i comeses que tenen assignades, permeten ajudar a superar les 
barreres, obstacles o dificultats que els treballadors i treballadores amb 
discapacitat dels esmentats centres tenen en el procés d’incorporació a un 
lloc de treball, així com la permanència i progressió en el mateix. 

La solvència econòmica financera i la solvència tècnica professional s’haurà 
d’acreditar pels mitjans següents:  

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

S'haurà d’acreditar per algun dels mitjans següents: 

a) El volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum 
de negoci en l’àmbit al qual es refereix el contracte, en els últim tres anys 
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de les activitats 
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de l’empresari, haurà de ser, almenys, una vegada el valor estimat del 
contracte o el valor anual mig si aquest és inferior. 
El volum anual de negocis del licitador s’haurà d’acreditar mitjançant les 
seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o 
en el Registre Oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals 
no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats 
pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l’IRPF 
acompanyant els Resums Anuals d’IVA (model 390) i el registre de les 
factures emeses corresponents a cadascun d’aquest anys (art.87.1.a) i 
3.a) LCSP). 

b) Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil igual 
o superior a 300.000€ per sinistre i any, a més d’aportar el compromís de la 
seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest requisit s’entendrà 
acomplert pel licitador quan inclogui en la seva oferta un compromís 
vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança 
exigida, compromís que haurà de ser complert dins del termini de deu 
dies hàbils referit en l’article 150.2 de la LCSP. L’acreditació serà a través 
d’un certificat expedit per l’assegurador, on constin els imports i riscos 
assegurats i la data de venciment de l’assegurança i, a través del 
document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació 
de l’assegurança, en els cassos en què procedeixi. (article 87.1.b) i 3.b) 
LCSP). 

SOLVÈNCIA TÈCNICA PROFESSIONAL  

S’haurà d’acreditar de la manera següent: 

1. L’experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa 
que l’objecte del contracte (art.90.1.a) LCSP). 
L’experiència s’haurà d’acreditar mitjançant la relació dels treballs 
efectuats pel licitador dins els últims tres anys, del mateix tipus o naturalesa 
que l’objecte del contracte. 
S’haurà d’avalar amb la presentació de certificats de bona execució, en 
relació als serveis més importants, quan el destinatari sigui una entitat del 
sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant 
certificat expedit per aquest i a falta de certificat d’aquest, mitjançant 
una declaració del licitador, acompanyada de document original signat 
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electrònicament o còpia autentica del document emes o còpia 
escanejada signada per licitador que acrediti de manera fefaent les 
dades indicades en la relació responsable.Tant en la relació com en els 
certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc d’execució i 
destinatari públic o privat.  
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major 
execució ha de ser igual o superior al 100% del valor estimat del contracte 
o el valor anual mig si aquest és inferior. 

2. Les empreses licitadores poden recórrer, per a l’execució del contracte a 
les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa 
jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva 
solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que 
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les 
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució 
del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant 
la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats 
esmentades. 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals 
i a l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les 
capacitats d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són 
necessàries les capacitats esmentades. 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels 
participants en la unió o d'altres entitats. 
Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als 
requisits de solvència econòmica i financera, es determina la 
responsabilitat solidària de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/es en 
relació a les quals s’hagi recorregut a la seva solvència econòmic 
financera. 
Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa 
referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud 
en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

3. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 
solvència exigida en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la 
unió empresarial, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves 
integrants. 

4. També, facultativament, quedarà justificada la solvència econòmica 
financera i tècnica professional si es justifica gaudir de la classificació 
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següent: 
De conformitat amb el que disposa el Reial Decret 773/2015, de 28 
d’agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament 
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, es demana la classificació 
següent: 

Grup O  Subgrup 2  Categoria 5 

5. Habilitació professional: 

No s’exigeix. 

11.- Criteris d’adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha 
d’atendre als criteris d’adjudicació següents: 

Puntuació màxima a obtenir 100 punts   

Criteris d’adjudicació Puntuació 
Proposició Econòmica  05 punts 
Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica 80 punts 

 Millora volum d’obra 40 punts  
 Percentatge de persones amb discapacitat amb 

especial dificultat per a la inclusio laboral, de la 
plantilla actual del centre especial de treball 

30 punts  

 Reducció en el termini d’execució 5 punts  
 Millora en el termini de garantia 5 punts  

Criteris d’avaluació ponderables en funció d’un judici de valor 15 punts 
 Estudi de l’obra; Proposta programa de treball 15 punts  

 

1. Proposició econòmica: 

La proposició econòmica es realitzarà en base al pressupost del projecte que 
composa la present licitació: 82.644,63 € + IVA 

Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al qual se li aplicarà l’IVA, 
que s’haurà d’indicar en partida independent. 
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La valoració econòmica de l’oferta tindrà com a puntuació màxima 05 
punts, i es valorarà de la següent manera: 

Ρ = Ρ#$% ∗ 1 −
Ο − Ο*+,
Ο*+,

 

On: 

P:  és la puntuació de la proposició econòmica 

Pmàx:  és la puntuació màxima de la proposició econòmica (05 

O:  és l’import de l’oferta sense IVA 

Omin:  és l’import de l’oferta més baixa sense IVA 

2.  Millora volum d’obra: 

Es valorarà en funció del volum addicional d’obra en treballs similars o 
complementaris relacionats en la millora de camins, quantificat 
econòmicament (IVA exclòs), que ofereixin els licitadors. La direcció de 
l’obra determinarà les partides a les quals s’aplicarà la millora d’acord amb 
els mateixos preus unitaris del projecte afectat.  

3. Percentatge de persones amb discapacitat amb especial dificultat per a 
la inclusió laboral, de la plantilla actual del centre especial de treball 

A aquests efectes s’entén per persones amb especials dificultats per a la 
inclusió laboral, les que es trobin en alguna de les condicions següents: 

 Persones amb paràlisi cerebral, persones amb trastorn mental o 
persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat 
reconegut igual o superior al 33%. 

 Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de 
discapacitat reconegut igual o superior al 65%. 

L’assignació de la puntuació total indicada es ponderarà segons el següent: 

CRITERI de Puntuació Fins a 30 punts 

Entre el 30% i el 40% de la plantilla de persones amb 
discapacitat del Centre Especial de Treball corresponen al 
grup de persones amb especial dificultat per a la inclusió 
social. 

20 punts 
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Entre el 41% i el 50% de la plantilla de persones amb 
discapacitat del Centre Especial de Treball corresponen al 
grup de persones amb especial dificultat per a la inclusió 
social. 

25 punts 

Entre el 51% i el 70% de la plantilla de persones amb 
discapacitat del Centre Especial de Treball corresponen al 
grup de persones amb especial dificultat per a la inclusió 
social 

30 punts 

La concurrència del criteri s’ha d’acreditar amb algun dels documents 
següents:  

a) Certificat d’un òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, o 
equivalent. 

b) Declaració jurada del responsable autoritzat del respectiu Centre 
Especial de Treball, restant sotmesa al procediment de supervisió o 
inspecció per part de l’òrgan de contractació o altre documentació 
d’acreditació fefaent. 

Aquesta documentació és d’aportació FACULTATIVA. 

4. Reducció en el termini d’execució de l’obra 

Es valorarà la reducció del termini d’execució de l’obra per sota del termini 
previst de 30 dies, fins a un màxim de 5 punts, seguint el següent criteri de 
valoració: 

Reducció del termini d’execució Puntuació 

Meny de 2 dies 0 punts 

2 dies 2,5 punts 

5 dies o mes 5 punts 
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5. Millora en el termini de garantia: 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia, per sobre d’un any, fins a un 
màxim de 5 punts, seguint el següent criteri de valoració: 

Anys addicionals de garantia (per sobre de l’any 
inclòs als plecs) 

Puntuació 

0 anys addicionals (0 + 1) = 1 any 0 punts 

1 any addicional (1+1) = 2 anys 1 punt 

2 anys addicionals (2+1) = 3 anys 3 punts 

3 anys addicionals (3+1) = 4 anys 5 anys 

 

6. Criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor 

Estudi de l’obra. Proposta programa de treball: 

En aquest apartat es valorarà l’estudi que es realitzi de l’execució de l’obra 
així com la proposta d’execució dels diferents treballs. A l’hora de quantificar 
es tindrà en compte sobretot, el nivell de concreció, adequació i adaptació 
a l’obra que és objecte d’aquest concurs, de cadascun dels aspectes que 
es tractin.  

Cadascun dels punts següents tindrà una extensió màxima de 2 pàgines Din 
A-4. A efectes de correcció de les ofertes, no es valorarà la documentació a 
partir de la 3a pàgina de cada punt.  

Es valoren els següents aspectes: 

• 3 punts Proposta d’organització dels treballs a realitzar en les diferents 
fases d’execució de l’obra. Programa d’obra adaptat al projecte que es 
licita. 

• 3 punts Definició dels diferents sistemes constructius utilitzats durant 
l’execució de les obres, en concret a l’obra que es licita, d’acord amb el 
Pla de treball. 

• 3 punts Pla d’assegurament de protecció del medi ambient, indicant les 
mesures correctores adoptades per a la seva protecció. 
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• 3 punts Proposta de desviaments provisionals de camins durant l’execució 
de l’obra, adequada a l’àmbit afectat per l’obra. Minimització 
d’afectacions. 

• 3 punts Pla de control de qualitat detallat, amb preus unitaris, valorat a 
partir del pressupost de l’obra (sobre l’1,5% del pressupost). 

Obtinguda la puntuació respecte de cadascun dels criteris de totes les 
ofertes presentades i no declarades desproporcionades o anormals, se 
sumarà la puntuació total de cadascuna, i serà seleccionada la que obtingui 
més puntuació. 

En el supòsit en què es produeixi igualtat en les proposicions més avantatjoses 
des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l'adjudicació, la 
proposta d'adjudicació es realitzarà a favor del licitador que hagi acreditat 
que disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones. 

Si encara així persisteix l'empat, tindrà preferència en l'adjudicació la 
proposició que tingui una major puntuació en el criteri de valoració de les 
ofertes amb major ponderació. Si malgrat tot això encara persistís l'empat, 
l'adjudicatari serà seleccionat per sorteig, que se durà a terme en un acte 
públic. 

12.- Termini per l’adjudicació 

L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 1 dia hàbil a comptar des de la 
data d’emissió de l’informe tècnic de la documentació subjecte a un criteri 
de valor.  

13.- Variants 

No s’accepten ni es contemplen variants 

14.- Ofertes anormalment baixes 

No s’admetran ofertes anormalment baixes 

15.- Garantia provisional 

No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un 
procediment obert simplificat. 
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16.- Garantia definitiva 

De conformitat amb la disposició addicional quarta de la LCSP no és 
procedent l'exigència de la garantia definitiva a què es refereix l'article 107 
del mateix text legal. 

17.- Presentació de documentació i de proposicions 

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del 
termini de 3 dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del 
requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de: 

a) Acreditar la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure 
al contracte en els termes de la clàusula 10 del present Plec i, si 
s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans 
externs. 

b) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en les declaracions 
responsables aportades i la resta que sigui exigible. 

La Mesa de Contractació d’ofici comprovarà en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades que el proposat adjudicatari està 
degudament constituït, que el signatari de la proposició té poder suficient 
per formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i 
tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i que no està incurs en 
cap prohibició per contractar, de conformitat amb l’article 159.4.f)3r LCSP, 
sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu a l’article 159.4.g) LCSP.  

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que 
el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els 
termes assenyalats a l’article 159.4.f)4º de la LCSP. 

18.- Formalització del contracte 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 
LCSP. 

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 
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15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de 
l’adjudicació. 

En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta 
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del 
contracte.  

CAPÍTOL II 

DISPOSICIONS RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 

19.- Drets i obligacions de les parts 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules 
de les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la 
documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els 
següents: 

 El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la 
seva relació contractual amb l’Ajuntament de la Llacuna, als principis ètics i 
a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis 
d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En 
particular, s’obliga a: 

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

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

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

 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol 
mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació 
contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada 
moment. 

 El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui 
requerida en relació amb els seus subcontractistes o subministradors (cas 
d’admetre’s la subcontractació) en els termes de l’article 217 LCSP. 

 Contractes de serveis amb subrogació obligatòria en contractes de 
treball:  
El contractista s’obliga a proporcionar la informació requerida de les 
condicions laborals dels treballadors afectats per la subrogació i, sens 
perjudici de l’establert a l’article 44 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, aprovat per Reial Decret 2/2015, de 23 d’octubre, també 
s’obliga a respondre dels salaris impagats d’aquests treballadors i de les 
respectives cotitzacions a la Seguretat Social meritades, sense que en cap 
cas aquestes obligacions corresponguin al nou empresari.  

20.- Condicions especials d’execució 

L’empresa declararà almenys una de les condicions especials d’execució de 
tipus mediambiental, social o relativa a l’ocupació que s’enumeren en 
l’article 202.2 de la LCSP). 

1. Promoure l’ocupació de persones amb dificultats especials d’inserció en 
el mercat laboral, en particular de les persones amb discapacitat o en 
situació o risc d’exclusió social a través d’empreses d’inserció; eliminar les 
desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat, afavorint 
l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la 
feina; afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral i 
la conciliació del treball i la vida familiar; combatre l’atur, en particular el 
juvenil, el que afecta les dones i el de llarga durada; afavorir la formació 
en el lloc de treball; garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc 
de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials 
aplicables; mesures per prevenir la sinistralitat laboral 
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2. L’empresa adjudicatària haurà d’establir, entre d’altres, consideracions 
de tipus mediambiental que persegueixin: la reducció de les emissions de 
gasos d’efecte d’hivernacle, a fi de contribuir a complir l’objectiu que 
estableix l’article 88 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia 
sostenible. En concret, la maquinaria d’obra pública haurà de complir 
com a mínim els requeriments d’emissions de motor diesel Stage IV de la 
UE per maquinaria mòbil per fora de carretera.  

3. L’empresa adjudicatària haurà d’aportar documentació per justificar que 
els salaris del personal al seu servei no serà inferior als 1.000 euros mensuals.  

L’empresa contractista i subcontractistes han d’adequar la seva activitat als 
principis ètics i a les regles de conducta següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 
objecte dels contractes.  

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 
processos de contractació pública o durant l’execució dels 
contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per 
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes 
del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal.  
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Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte. 

21.- Modificació del contracte 

El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els 
supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la 
LCSP i la resta de normativa aplicable. 

L’exercici d’aquesta prerrogativa requerirà que no s’afectin les condicions 
essencials del contracte, justificar la seva necessitat en l’expedient, 
l’audiència al contractista i la seva formalització en document administratiu. 

Si durant l’execució del contracte es produeix un canvi legislatiu que impliqui 
un augment en el percentatge legal d’IVA, la modificació del contracte 
necessària per fer front a aquest document es tramitarà d’ofici, entenent 
expressament manifestada la conformitat de l’adjudicatari a aquesta 
modificació contractual. 

Les modificacions del contracte s’hauran de formalitzar conforme a allò 
establert a l’article 153 de la LCSP. 

No obstant tot el que s’ha exposat, es podran introduir variacions, de 
conformitat amb el que preveu l’article 242 de la LCSP. 

En cas de supressió d’obres, el contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 

22.- Règim de pagament  

El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs 
efectuats expedides per la direcció facultativa de l’obra que s’abonaran de 
conformitat amb allò que estableix l’article 198 de la LCSP. 

L’import de les certificacions mensuals resultarà d’aplicar a la suma del cost 
de les partides de projecte amb l’amidament de les unitats d'obra realment 
executades la baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es calcularà 
tenint en compte la oferta del licitador sobre el preu de licitació. 

Una vegada signades les certificacions de les obres executades per la 
direcció facultativa s’emetrà la factura corresponent. Les factures 
presentades a l’Ajuntament amb anterioritat a la data de la signatura de la 



   
Plaça Major, 1  Ajuntament de 
08779 la Llacuna  la Llacuna 
www.lallacuna.cat   llacuna@diba.cat 
 

Pàgina 20 

certificació per la direcció facultativa seran retornades a l’empresa 
contractista. 

A les factures es consignarà, si és el cas, l'IVA repercutit. 

També s'acompanyaran els documents “Rebut de liquidació de cotitzacions 
de la Tresoreria de la Seguretat Social “ (abans TC1) i TC2 que corresponguin, 
en cada cas. 

El contractista també tindrà dret a percebre abonaments a compte en els 
termes establerts en l’article 198 de la LCSP.  

Les certificacions, acompanyades de la factura corresponent, s’aprovaran 
per resolució de l’òrgan que ostenti la competència i tindran caràcter de 
pagament a compte, condicionades a les rectificacions i variacions que es 
puguin produir en l’amidament final de l’obra i, per tant, el fet que s’aprovin 
no suposa ni l’aprovació ni la recepció de les obres certificades. 

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta 
d’entitats compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d’acord 
amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics detallats en el 
portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de l’Ajuntament de la 
Llacuna, www.lallacuna.cat (e-Fact). 

23.- Revisió de preus 

Per aplicació del que estableix l’article 103 de la LCSP en relació amb la 
duració del contracte fixada a la clàusula 5, no hi haurà revisió de preus. 

24.-Penalitats  

L’Ajuntament podrà imposar penalitzacions al contractista quan incorri en 
alguna de les causes previstes a continuació: 

A.- Incompliment del terminis d’execució de l’obra. 

S’imposarà una penalització diària del 0,02 % del preu del contracte (IVA 
exclòs), quan el contractista per causes que li siguin imputables, hagi 
incorregut en demora, tant en relació amb el termini total com amb els 
terminis parcials si s’han establert. 
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La constitució de mora del contractista no necessitarà la comunicació prèvia 
per part de l’Ajuntament. 

B.- Incompliment de les condicions per a la subcontractació. 

Establertes a l’article 215 de la LCSP. Com a regla general, s’imposarà una 
penalització del 5% de l’import del subcontracte, fora que, motivadament, 
l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o molt greu, en el 
qual cas podrà arribar fins a un 10% o fins al màxim legal del 50 %, 
respectivament. 

La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la 
gravetat. 

C.- Incompliment dels criteris d’adjudicació.-  

S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els criteris d’adjudicació 
si durant l’execució del contracte o al temps de la seva recepció, s’aprecia 
que, per causes imputables a ell, s’ha incomplet algun o alguns dels 
compromisos assumits en la seva oferta. 

Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri d’adjudicació, caldrà 
que en descomptar-se un 25 per 100 de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri d’adjudicació que no s’ha complert, resulti que la 
seva oferta no hagués estat la més ben valorada. 

Com a regla general, la quantia serà un 1% del pressupost del contracte, fora 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es 
greu o molt greu, casos en que es podrà arribar fins a un 5% o fins al màxim 
legal del 10 %, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se 
en compte per a valorar la gravetat. 

D.- Compliment defectuós.  

S’imposaran penalitats si, al temps de la recepció parcial o total, les obres no 
es troben en estat de ser rebudes per causes imputables al contractista. 

Com a regla general, l’import de la penalització serà l’1% del pressupost del 
contracte, fora que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que 
l’incompliment es greu o molt greu, casos en que es podrà arribar fins a un 
5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat. 
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En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de 
l’obligació que legalment l’incumbeix quant a la reparació dels defectes. 

E.- Incompliment de la resta de les condicions d’execució i de les 
obligacions.  

Que consten en aquest Plec. L’import de les penalitzacions serà en funció de 
la consideració de la infracció en que pugui incórrer el contractista com a 
falta molt greu (sancionades amb l’1 % del preu d’adjudicació), greu ( 
sancionades amb el 0,5% del preu d’adjudicació) i lleu (sancionades amb el 
0,2% del preu de l’adjudicació).  

En general.- Els imports de les penalitzacions que es puguin imposar, prèvia 
incoació de l’expedient corresponent, en el que es donarà audiència a 
l’interessat, es faran efectius mitjançant la seva deducció a les certificacions 
i/o factures que es produeixin, d’acord amb allò establert a l’article 194.2 de 
la LCSP. En qualsevol cas, la garantia definitiva respondrà de l’efectivitat de 
les penalitzacions, en correspondència amb el que s’estableix respecte a 
aquest tema a l’article 110 de la LCSP. 

La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i 
perjudicis ni la possible resolució del contracte. 

25.- Causes de resolució  

La resolució del contracte es regirà pel que estableixen, amb caràcter 
general, l’article 211 de la LCSP i, específicament per al contracte d’obres, 
els articles 245 i 246 de l’esmentada llei. 

En particular, es considerarà causa de resolució del contracte les següents: 

• El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició 
per a contractar amb l’Administració Pública durant l’execució del 
contracte, estipulades a l’article 71 LCSP, quan a criteri de l’Ajuntament 
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 

• L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò 
que disposa la clàusula referida a les penalitats. 

• La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i obertura de la 
fase de liquidació en cas de concurs de creditors. En aquest supòsit i 
mentre no s’hagi procedit a l’obertura de la fase de liquidació, l’òrgan de 
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contractació, potestativament, pot optar per a la continuïtat del 
contracte, si el contractista presta les garanties suficients per executar-lo. 

La resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o sense, es produirà, 
sense perjudici de les indemnitzacions que a favor de una o altra part siguin 
procedents, i l’acordarà l’òrgan municipal competent, seguint el 
procediment establert a l’article 116 de la LCAP i amb els efectes regulats als 
articles 213 i 246 de la LCSP. 

26.-Termini de recepció de les prestacions del contracte 

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un 
mes a comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, 
recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant acta de recepció formal i 
positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament. 

En el moment de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment 
per part del contractista de les obligacions següents: 

1. El desembarassament final de les obres. El contractista ha d’haver restituït 
a la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades 
per elles. 

2. El compliment no defectuós del contracte. 

3. El compliment dels criteris d’adjudicació. 

4. El compliment de les condicions d’execució. 

Treballs defectuosos: 

Si l’obra no està subjecta estrictament als plànols i demés documents del 
projecte, o encara fent-ho, els materials no son de la qualitat requerida, 
s’endevinen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons 
fonamentades per creure que existeixen vicis ocults en la obra executada, el 
contractista haurà de demolir-la i refer-la fins deixar-la a completa satisfacció 
de la Direcció Facultativa. 

Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. 

Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són 
admissibles, podran ser acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, 
que serà determinada per la Direcció Facultativa. 



   
Plaça Major, 1  Ajuntament de 
08779 la Llacuna  la Llacuna 
www.lallacuna.cat   llacuna@diba.cat 
 

Pàgina 24 

Ni el fet de que la Direcció Facultativa examinés la obra durant la seva 
execució, així com els materials, ni la inclusió de partes d’obra en les 
certificacions eximeixen al contractista d’aquesta responsabilitat. 

27.- Termini de garantia del contracte 

El termini de garantia serà de UN ANY i començarà a partir de la data de la 
recepció. 

Durant aquest termini, s’aplicarà el que estableix l’article 244 de la LCSP pel 
que fa a la responsabilitat sobre vicis ocults. 

Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el 
període de garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a 
cap indemnització per aquest concepte.  

S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra per força major, que seran 
suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al 
contractista que faci les obres de reparació. 

Transcorregut el termini de garantia a què es refereix aquesta clàusula es 
procedirà a la liquidació del contracte. 

28.- Cessió 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats 
tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, 
quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la 
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No 
es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si 
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  

29.- Subcontractació  

La subcontractació es regirà pel que estableix la Llei de contractes del sector 
Públic LCSP (articles 215,216 i 217) i les previsions de la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  

El contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament de la Llacuna, després 
de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de 
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celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la 
part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de 
contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant 
l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la 
normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició 
per contractar. 

30.- Confidencialitat de la informació 

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i 
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de 
forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 

No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de 
l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 

En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada 
no té caràcter confidencial. 

D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el 
caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a 
l’execució del contracte. 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des 
del coneixement de la informació de referència. 

De conformitat amb l’article 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no 
podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma 
expressa i justificada, per aquests com a confidencial.  

31.- Règim jurídic de la contractació 

El règim jurídic del contracte es troba constituït per les següents: 

• pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars,  

• pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte d’obres,  

• per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
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les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament,  

• pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública,  

Així com per la resta de normativa legal aplicable.  

32.- Notificacions i ús de mitjans electrònics 

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per 
mitjans electrònics. 

S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i 
l’accés al seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-
NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 

El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal 
efecte s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es 
podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 

L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal 
o les persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de 
la Seu electrònica (www.lallacuna.cat). 

Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un 
cop s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 05 dies 
naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut.  

L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions 
accessibles al Perfil de Contractant. 

33.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades 
personals, i mediambientals del contractista 

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de 
prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de 
dades personals, i en matèria mediambiental. 
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34.- Responsable del contracte 

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni 
aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones 
jurídiques en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o 
descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una 
participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

35.- Protecció de dades de caràcter personal  

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades 
personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 
25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de 
dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa a la 
contractista i al seu personal: 

Responsable 
del 
tractament 

Ajuntament de la Llacuna 
Plaça Major, 1 08779 (Barcelona) 
Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la 
protecció de dades: llacuna@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i unitats 
administratives de la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació 

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

Legitimació 
del 
tractament 

Compliment d’obligacions contractuals. 

Destinataris 
de cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades. 
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Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través 
de la Seu electrònica www.lallacuna.cat o presencialment a les 
oficines de l’Ajuntament. 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte 
d’aquest contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest 
motiu el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització 
expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament de la Llacuna. En el cas que 
el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a 
dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el 
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què 
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei 
prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata 
comunicació d’aquesta violació de seguretat a l’Ajuntament. 

En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el 
contractista i l’Ajuntament de la Llacuna establiran per escrit les obligacions 
de les parts per donar compliment a les prescripcions previstes a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  

CAPÍTOL III 

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES 

36.- Delegació i personal d’obra del contractista 

El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que 
preveu el Plec General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 
disposar de títol universitari o de formació professional i amb experiència 
acreditada en obres de característiques similars a les del contracte. 

37.- Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats 
d’obra 

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris 
per a l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs 
de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament 
homologat. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el 
límit de l’ú per cent (1%) de l’import del tipus de licitació, mitjançant el 



   
Plaça Major, 1  Ajuntament de 
08779 la Llacuna  la Llacuna 
www.lallacuna.cat   llacuna@diba.cat 
 

Pàgina 29 

corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la 
certificació final.  

38.- Pla de seguretat i salut 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball, en aplicació de l’ Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que 
preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels 
“principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els 
articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions 
concordants. 

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat 
igualment a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es 
refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant 
l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet 
pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el 
present Plec. 

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis 
contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les 
instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa i de la 
Diputació de Barcelona. 

El contractista haurà de presentar 2 exemplars, en el moment de la signatura 
del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat 
pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut de les obres, per a la 
seva aprovació.  

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat 
prèvia, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 05 dies hàbils 
realitzi les esmenes que se li indiquin.  

39.- Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 

Dins un termini no superior a tres (3) dies naturals de la data de formalització 
del contracte es procedirà en presència del contractista a efectuar la 
comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà 
signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. 
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Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció 
facultativa autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, 
sempre que s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball. 

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta 
de comprovació del replanteig, i el contractista i l’Ajuntament de la Llacuna 
signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim de 4 dies naturals 
comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 

40.- Legalització de les instal·lacions 

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix 
per formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la 
legalització de les instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la 
Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents de 
legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne 
l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de 
redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i 
s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. 

41.- Gestió dels residus 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus que generi durant 
l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor 
autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió.  

42.- Senyalització i protecció de l’àmbit de les obres 

Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a 
càrrec seu, els rètols informatius de l’obra de caràcter institucional, segons el 
model que facilitarà l’ajuntament, i si fos una obra subvencionada per altre 
entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta. 

També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar 
l’accés a l’obra, la circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts 
de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona afectada com en els 
límits i rodalies. En el supòsit que es mantingui el trànsit per l’ indret, 
s’assenyalaran i protegiran els itineraris i s’indicaran les restriccions que calgui 
en cada cas. 
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En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques 
particulars, establiments afectats, i sempre que sigui possible, l’accés dels 
vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements que siguin necessaris 
per adaptar aquests accessos, aniran al seu càrrec un cop que la direcció 
facultativa doni el vistiplau a aquests. 

El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de 
l’obra, així com de la seva conservació, manteniment i retirada de la 
senyalització. El director de l’obra pot ordenar que s’instal·lin senyals 
complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats. 

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i 
senyals esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les 
despeses que s’originen aniran a càrrec seu. 

Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el 
manteniment general de totes les unitats de la mateixa anirà a càrrec del 
contractista 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT URGENT 
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Annex 

Model de declaració responsable 

"El Sr./La Sra        amb NIF núm  , en 
nom propi / en representació de l’empresa      
  , en qualitat de     , i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari      , en data    i 
amb número de protocol   /o document    CIF núm. 
  , domiciliada a  carrer      , 
núm  , (persona de contacte     , adreça de 
correu electrònic      , telèfon núm.     i fax 
núm   ), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del 
contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 Que el perfil d’empresa és el següent: 

Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa Menys de 10 treballadors, amb un volum 
de negocis anual o balanç general 
anual no superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita empresa Menys de 50 treballadors, amb un volum 
de negocis anual o balanç general 
anual no superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana empresa Menys de 250 treballadors, amb un 
volum de negocis anual no superior als 
50 milions d’euros o balanç general 
anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 250 o més treballadors, amb un volum de 
negocis anual superior als 50 milions 
d’euros o balanç general anual superior 
als 43 milions d’euros. 

 

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

• Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 

• Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 
i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no 
han experimentat cap variació.  

• Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els 
termes de la clàusula 10 del PCAP i que es compromet a adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita 
clàusula.  

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

• Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte 
habitual amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment 
establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a 
la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència 
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. 

• Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que 
disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les 
obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de 
gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria 
de coordinació d’activitats empresarials. 

• Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats 
a falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix 
cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest 
procediment de contractació. 

• Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció 
dels Jutjats i Tribunals espanyols. 

• Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat 
alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

  � SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 
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• Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i 
els homes. 

  � SÍ  � NO  � NO obligat per normativa  

 

• Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de 
proposicions previstos al PCAP.  

  � SÍ  � NO   

 

• Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

  � Està subjecte a l’IVA. 

  � Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les 
circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

• Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

  � Està subjecte a l’IAE. 

  � Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les 
circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.  

• Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 
d’empreses, declara: 

   � SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, 
així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicataris) 

  � NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 
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• Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  

Persona/es autoritzada/es* DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 

*Camps obligatoris. 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís 
de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 
comunicar la dita circumstància, per escrit, a la Diputació de 
Barcelona/Organisme per tal de fer la modificació corresponent. 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de 
les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i 
requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de 
la Llacuna pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

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

• Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a 
aportar la documentació assenyalada en la clàusula 17 PCAP. 

 (Data i signatura)." 


