C/ MAJOR, Nº 13. CP 25430
Telf. 973150014

Expedient núm.: 351/2021
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PER LA CONTRACTACIÓ RESERVADA A CENTRES ESPECIALS DE
TREBALL D’INICIATIVA SOCIAL, DE L’OBRA DE MILLORA DE
L’EQUIPAMENT DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE JUNEDA

QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:
AJUNTAMENT DE JUNEDA
ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ:
Alcaldia-Presidència
SERVEI GESTOR:
Data Resolució d'inici de l'expedient de contractació:
Perfil de contractant: https://seu-e.cat/ca/web/Juneda/seu-electrònica
Direcció de l'òrgan de contractació: C/ Major, 13 25430- JUNEDA
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: munde@juneda.cat
B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Nombre d'Expedient
351/2021
Tipus
de
OBRES
Contracte:
Tramitació:
ORDINÀRIA
OBERT SIMPLIFICAT
Tipus de Procediment
Tramitació
SUMARI
SI xNO
anticipada:
Forma de presentació d'ofertes:
Manual
XElectrònica
Manual i Electrònica
Cap recurs especial: SI XNO
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: SI XNO
Contracte Reservat: SI. Per a CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D’INICIATIVA
SOCIAL d’acord amb el previst a la Disposició Addicional quarta i Disposició Final catorzena
de la Llei de contractes del sector públic Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017)
C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
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Definició de l'objecte del contracte: lot únic
Descripció: Obres de millora de l’equipament de les escoles públiques de Juneda
CPV: 45211310-5 i 45112723-9

Limitacions: SI xNO
D. DADES ECONÒMIQUES

Nombre màxim de lots per licitador: ---

D.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.
Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és de 51.569,03 €, d’acord amb el següent detall
PEM: 35.814,32€
Desp. Grals.: 4.655,86 €
Benefici industrial: 2.148,86€
IVA 21 %: 8.950,00
TOTAL:
51.569,03€

D.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte és de 42.619,04€.
Mètode aplicat per al seu càlcul: S’ha tingut en compte l’article 101.2 de la LCSP:
Pròrrogues: no es contemplen en aquesta licitació.
Modificacions de l’article 204 LCSP previstes al Plec, tampoc es contemplen.

E. TERMINI
D'EXECUCIÓ
F. PRÒRROGA
SI XNO
G.
ADMISSIBILITAT
DE VARIANTS

2 MESOS
Durada màxima:
SI, XNO

H. CONDICIONS ESPECIALS X SI,
D'EXECUCIÓ
NO
I. TERMINI DE GARANTIA: 1 ANY

clàsula vintena
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J. REVISIÓ DE PREUS: En aquest contracte NO opera la revisió de preus (art. 103 LCSP)
K. GARANTIES
PROVISIONAL: NO
DEFINITIVA :NO. Exempta en base a la disposició addicional 4. Paràgraf 3 i 156.6.f) de la
9/2017 LCSP
L. SOLVÈNCIA
S’eximeix a les empreses licitadores de l’acreditació de la solvència econòmica i tècnica
LL. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS
SI,
XNO
M. SUBROGACIÓ
SI xNO
N. SUBCONTRACTACIÓ
S’admet la subcontractació en els termes de l’article 215 LCSP i fins al límit del 40%
del contracte. Cal tenir en compte el previst a la clàusula trenta-quatrena del present
plec.
O. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
SI,
xNO
P. DADES DE FACTURACIÓ
Entitat contractant: AJUNTAMENT DE JUNEDA
Òrgan de contractació: ALCALDE
CODI DIR 3:L01251193

3

C/ MAJOR, Nº 13. CP 25430
Telf. 973150014

I.

DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte
1.1
L’Objecte és la contractació de l’obra de millora de l’equipament de les Escoles
públiques de Juneda. L’actuació es desglossa en tres intervencions: millora de les
cambres de banys de la planta baixa de l’edifici, col.locació d’un pèrgola i col.locació
de jocs infantils en la zona d’esbarjo, mitjançant l’ocupació de persones amb
discapacitat i amb especials dificultats per a la inserció laboral, amb reserva a un Centre
Especial de Treball d’iniciativa social. La contractació es farà d’acord amb el previst per
la Disposició addicional quarta de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, que ve a consolidar la Directiva 2004/18/CE, incorporada al nostre
ordenament mitjançant la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, amb la finalitat de promoure la
inserció de persones amb discapacitat en el mercat laboral. També la Directiva
2014/24/UE, que fomenta la inserció de persones amb discapacitat, incorporada al
nostre ordenament per la Llei 31/2015.
1.2

No hi ha lots, atesa la petita dimensió de l’obra, es considera que per una
correcta execució de la mateixa s’ha de realitzar per un sol contractista.

1.3
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comú de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat C del quadre de
característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i els criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient i
són els determinats a la memòria de l’actuació, a executar amb aquesta contractació.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1
El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que
s’assenyalen en l’apartat D.2 del quadre de característiques.
3.2 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat D.1 del quadre de
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa que, en virtut d’aquest contracte,
pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
3.3
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els
tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les
despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec
que s’han de complir durant l’execució del contracte.
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3.4
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit
per al pagament del contracte. L’aplicació pressupostària a la que s’imputa aquest crèdit
és la 2020.323.61935. L’aprovació del projecte es troba aprovada inicialment, i també
queda supeditada la formalització del contracte a l’aprovació definitiva del mateix.
Quarta. Termini d’execució del contracte
El termini d’execució del contracte és el que s’estableix en l’apartat E del quadre de
característiques. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en
el contracte.
L’inici del termini d’execució del contracte començarà a comptar amb l’acta de
replanteig. Dins del termini fixat en el contracte, que no podrà superior a 1 setmana, es
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig.
Cinquena. Règim jurídic del contracte
5.1
El present contracte es qualifica com a contracte d’obres de caràcter
administratiu i es tipifica com a contracte d’obres, de conformitat amb l’article 14 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es regeix per aquest
plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels
quals es consideren part integrant del contracte. Es regeix per la normativa en matèria
de contractació pública general d’aplicació següent:
a)
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b)
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c)
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d)
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat
per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
En cas de contradicció entre el present Plec de Clàusules Administratives Particulars i la
resta de la documentació tècnica unida a l'expedient, prevaldrà el que disposa aquest
Plec.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
5.2
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
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Sisena. Admissió de variants
S’admetran variants quan així consti en l’apartat G del quadre de característiques, amb
els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són
els establerts en l’apartat B del quadre de característiques.
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
8.1
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació
d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en
derivin per mitjans exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
8.2
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació municipal, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula
onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha
posat a disposició dels interessats, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es,
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas
des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
Novena. Aptitud per contractar
9.1
Podran prendre part en aquest procediment de contractació els Centres Especials
de Treball d’iniciativa social que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin sotmesos a
cap de les prohibicions per contractar establertes en la Llei i es trobin degudament
classificats i registrats o acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional que es sol·licita a la clàusula desena.
Així mateix, els Centres Especials de treball hauran d’acreditar que al menys el 30% de
les persones amb discapacitat contractades pertanyen al grup de treballadors amb
discapacitat amb especials dificultats per a la inclusió laboral.
(Es considera treballador amb discapacitat amb especials dificultats per la inclusió
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laboral quan el treballador estigui inclòs en un dels següents grups:
•

•

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%.).

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les entitats que reuneixin les condicions següents:
Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP;
No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;
Que tinguin la condició de Centres Especials de Treball i d’Iniciativa Social, en
els termes previstos a l’article 43 del RDL 1/2003, de 29 de novembre de 2013.
Estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, si s’escau
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
9.2 La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de
contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic, en els termes previstos a l’article 159.4.a)
de la LCSP.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic (RELI), o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic (ROLECE), acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en
contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com
la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar
en aquest.
9.3
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. En
aquest cas totes les empreses que es vulguin constituir en UTE hauran de ser Centres de
Especials de Treball i d’Iniciativa Social.
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Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d’una quantia significativa.
9.4
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extinció.
9.5
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar
en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt
de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es
troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
Desena. Solvència de les empreses licitadores.
D’acord amb el que estableix l’article 159.6.b) de la LCSP s’eximeix als licitadors de
l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica i professional.
II.
DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 En cas de tractar-se d’una licitació amb diversos lots, les empreses poden presentar
oferta segons consta en l’apartat C del quadre de característiques, dels lots en què es
divideix l’objecte del contracte.
11.2 Les empreses licitadores, quan així faci constar en l’apartat A del quadre de
característiques, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en el
termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre
Digital integrada en la “Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya”,
en el marc dels serveis prestats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya.
La utilització d’aquests serveis suposa:
•
•
•

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

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini de DEU DIES hàbils, a comptar des del dia següent al de publicació de
l’anunci de licitació al perfil del contractant, exclusivament de forma electrònica
mitjançant l’Eina “Sobre Digital” .
Tota la informació relativa al Sobre Digital pot consultar-se al document Instruccions
sobre l’ús de Mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat al perfil
del contractant.
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Per aquest motiu, pera participar en aquesta licitació, és important que els licitadors
interessats es registrin, si no ho estan, a la Plataforma de serveis de contractació
Pública de Catalunya
L’oferta electrònica i qualsevol altre document que l’acompanyi haurà d’anat signat
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l’article 10 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin
l’oferta fins al moment de la seva obertura, l’eina xifrarà els esmentat arxius electrònics
en la tramesa.
Una vegada realitzada la presentació, l’eina proporcionarà a l’entitat licitadora un
justificant de la tramesa, susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de
temps.
11.3 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
11.4 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
11.5 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de
cap de les propostes que hagi subscrit.
En cas d’una licitació amb més d’un lot en la que s’hagi limitat el nombre de lots al que
es pot participar, una mateixa empresa no podrà presentar més proposicions que les
establertes en el plec, tant si ho fa individualment com si ho fa en UTE amb altres
empreses, ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà
lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites per ell.
11.6

Contingut del sobre

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un únic arxiu
electrònic, signat pel licitador, en els quals es farà constar la denominació de l’arxiu
electrònic i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació de l’obra d’adequació de
les Escoles públiques de Juneda.». La denominació dels sobres- arxiu és la següent:
— Sobre- Arxiu electrònic «únic»: Documentació Administrativa, Proposició
Econòmica i Documentació Quantificable de Forma Automàtica.
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Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies
autenticades, conforme a la Legislació en vigor.
Dins del sobre-arxiu electrònic, s'inclouran els següents documents així com una
relació numerada d'aquests:
1.

Documentació Administrativa.-

a)
Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC), el qual s’adjunta com a annex a aquest plec, mitjançant el qual declaren el
següent:
Que l’entitat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC
- Que l’entitat té la condició de Centres Especials de Treball i d’Iniciativa Social, en els
termes previstos a l’article 43 del RDL 1/2003, de 29 de novembre de 2013 i que al
menys disposa del 30% de les persones amb discapacitat contractades pertanyen al grup
de treballadors amb discapacitat amb especials dificultats per a la inclusió laboral.
- Que l’entitat està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i/o en el Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades de
l’Administració de l’Estat (ROLECE) i que la informació que consta en l’esmentat
registre resta vigent i no ha experimentat cap variació. Requisit obligatori d’acord
amb l’art. 159.4.a) de la LCSP.
.....ROLECE
.....RELI
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec
-

Que no està incursa en prohibició de contractar;

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es
poden acreditar mitjançant el DEUC.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces
de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els
avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure
en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
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A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a
la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC
s’ha de presentar signat per la persona o les persones que tenen la deguda representació
de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre
de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic (ROLECE), només estan obligades a indicar en
el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti
vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la
informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als
documents o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre
la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament
del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o
en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE)
o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova
documental de les dades inscrites en aquests registres.
b)
Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi, d’acord amb la
clàusula vintena
2.) Proposició econòmica.
La proposta econòmica es formularà segons model de l’Annex 2.
3)Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de
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quantificar de forma automàtica.
S’aportarà la documentació acreditativa criteris d’adjudicació diferents del preu
avaluables de forma automàtica previstos al punt 12.
Dotzena. Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre
als següents criteris, tots ells avaluables de forma automàtica:
A.1)PERCENTATGE DE PERSONES AMB DISCAPACITAT AMB ESPECIAL
DIFICULTAT PER A LA INCLUSIÓ LABORAL de la plantilla actual del Centre
Especial de Treball o empresa d’Inserció: Fins a 40 punts.
Es considera treballador amb discapacitat amb especial dificultat per la inclusió laboral
quan el treballador estigui inclòs en un dels següents grups:
-

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%.

Forma de Valoració:
Entre el 31% i el 50% de la plantilla de persones amb discapacitat del CET : 20 PUNTS
Entre el 51% i el 70% de la plantilla de persones amb discapacitat del CET: 40 PUNTS.
A.2) PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL. MÀXIM 10 PUNTS.Una formació a l’any: 3 punts.
Dues formacions a l’any: 6 punts
Tres o més formacions a l’any: 10 punts.
A.3) OFERTA ECONÒMICA (40 PUNTS).Es valorarà cada oferta d’acord amb la següent fórmula:
VO=(OM X PMO)/OF
VO= Valoració de l’oferta
OM=Menor oferta vàlidament emesa
PMO= Puntuació màxima a obtenir
OF= Oferta presentada per l’empresa
A.4 PROLONGACIÓ TERMINI DE GARANTIA (10 PUNTS).-
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Prolongació de fins a un any més, el termini de garantia respecte del mínim d’un any
previst en aquest plec: 3 punts.
Prolongació de fins a un 2 més, el termini de garantia respecte del mínim d’un any
previst en aquest plec: 6 punts.
Prolongació de fins tres anys o més, el termini de garantia respecte del mínim d’un any
previst en aquest plec: 10 punts.
Tretzena. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funció dels límits i els paràmetres objectius determinats en l’article 85 del RD
1098/2001 de 12 d’octubre. En aquest cas la Mesa requerirà als licitadors per tal que en
el termini màxim de dies presenti les justificacions i documents que siguin pertinents.
Rebuda la documentació, l’òrgan de contractació procedirà a verificar la composició de
l’oferta per comprovar la seva viabilitat, en els termes que estableix l’esmentat precepte
i l’article 149 de la LCSP.
Catorzena. Preferències d’adjudicació en cas d’empat.
D’acord amb el que estableix l’article 147.2 de la LCSP, l’empat entre diverses ofertes
després de l’aplicació dels criteris d`adjudicació del contracte es resoldran mitjançant
l’aplicació per ordre dels següents criteris socials referits al moment de finalitzar el
termini de presentació d’ofertes:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas d’igualtat, el
major número de treballadors fixes amb discapacitat a la plantilla, o el major
número de persones en inclusió a la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporal a la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Major percentatge de dones empleades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas que, amb l’aplicació dels criteris anteriors, no s’hagi produït el
desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest
apartat serà aportada en el moment en que es produeixi l’empat i no amb caràcter
previ.
Quinzena. Obertura de proposicions i pràctica de la valoració de les ofertes
15.1 L’òrgan de contractació designarà una unitat tècnica encarregada de l’obertura i
valoració de les proposicions.
L’obertura de les proposicions es realitzarà per la unitat tècnica mitjançant la
“Plataforma de contractació del Sector Públic de Catalunya”, que incorpora la
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tecnologia que garanteix que l’obertura no es realitza fins a la finalització del termini de
presentació, per la qual cosa no es celebrarà acte públic d’obertura de les mateixes.
Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no
compleixin els requeriments, la unitat tècnica procedirà a l’avaluació i classificació de
les ofertes i proposarà l’adjudicatari del contracte.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable. L’existència d’errors en les proposicions econòmiques
de les empreses licitadores implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de
contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que
impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses
i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
15.2 Un cop valorades les ofertes, la unitat tècnica les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’adjudicació.
Per realitzar aquesta classificació, es tindran en compte els criteris d’adjudicació
assenyalats en el present Plec de Clàusules administratives particulars.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
Realitzada la proposta d’adjudicació, la unitat tècnica procedirà a comprovar al
ROLECE o al RELI que l’empresa està degudament constituïda, que el signant de la
proposició té poder bastant per formular l’oferta, i que no està incursa en cap prohibició
de contractar.
D’acord amb el que estableix l’article 139.1 LCSP la presentació de les ofertes suposa
l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades recollides al ROLECE i
al RELI.
15.3 Seguidament es requerirà a l’empresa licitadora que hagués presentat la millor
oferta per tal que en el termini de 7 dies hàbils presenti la documentació següent:
-Declaració responsable conforme les dades que consten al registre (RELI o ROLECE)
estan actualitzades.
- Documents acreditatius d’ostentar la condició de Centre Especial de Treball
d’iniciativa social, a tal efecte caldrà aportar:
• Inscripció al Registre de Centres Especials de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
• Estatuts o acord social on hi consti l’obligació de reinversió íntegra dels
beneficis per a la creació d’oportunitats de treball per a les persones amb
discapacitat i la millora continua de la seva competitivitat i de la seva activitat
d’economia social, tenint en tot cas la facultat d’optar per reinvertir-los en el
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propi centre de treball o en altres centres especials de treball d’iniciativa social,
de conformitat amb la Disposició final catorzena de la LCSP.
• Certificat d’Hisenda acreditant que es tracta d’un ens sense ànim de lucre, quan
els Centres de Treball siguin promoguts i participats en més d‘un 50 %, directa
o indirectament, per una o varies entitats, públiques o privades, que no tingui
ànim de lucre.
Setzena. Garantia definitiva
Aquesta contractació està exempta de garantia definitiva en base a la disposició
addicional 4, Paràgraf 3 de la Llei 9/2017 LCSP, donat que es un contracte reservat a
Centres Especials de Treball o Empreses d’Inserció, i tenint en compte la previsió de
l`article 159.6.f) en funció de les especialitats corresponents a la tipologia de
procediment obert simplificat sumari.
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del
procediment d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
Divuitena. Adjudicació del contracte
En un termini no superior a 5 dies des de la finalització del termini per aportar la
documentació detallada a la clàusula quinzena, es procedirà a adjudicar el contracte a
favor del licitador proposat com adjudicatari, procedint-se un cop adjudicat a la seva
formalització. L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors, i es
publicarà al perfil del contractant en el termini de 15 dies.
En cas que no hagi finalitzat el termini d’exposició al públic de la memòria o de la
modificació de pressupost aprovada per dotar de consignació pressupostària la present
licitació, l’adjudicació preveurà una condició suspensiva supeditant lla formalització del
contacte i inici de les obres, a la l’aprovació definitiva del projecte i de la modificació
pressupostària.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
El contracte es perfecciona amb la seva formalització. La formalització del contracte
s’efectuarà mitjançant acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació, en els
termes previstos a l’article 159.6.g de LCSP.
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III.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Vintena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes; així com la documentació que l’adjudicatari
haurà d’aportar per tal d’efectuar les comprovacions corresponents, són les següents:
1. El licitador haurà d’acreditar l’acompliment l’article 40 de la Llei d’infraccions i
sancions en l’ordre social (responsabilitat empresarial) així com l’article 43.1.f)
de la Llei 58/2003 General Tributària (obligacions tributàries). L’acreditació
d’aquest punt s’efectuarà mitjançant la presentació juntament amb la factura
mensual, de la relació nominal del mes en curs del personal adscrit al contracte,
certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social, i
el pagament de les nòmines.
2. Les obligacions previstes a la clàusula trenta-quatrena del present Ple, relatives a
les obligacions de compliment dels terminis de pagament als subcontractistes,
estan configurades com condicions especials d’execució.
Vint-i-unena. Execució i supervisió del contracte
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que doni la direcció facultativa i l’Ajuntament de
Juneda.
Vint-i-dosena. Programa de treball
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball
que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en el Plec de
Prescripcions tècniques
La direcció facultativa d’obra podrà acordar no donar curs a les certificacions d’obra
fins que el contractista hagi presentat en la deguda forma el programa de treball, sense
dret a interessos de demora pel retard en el pagament de les certificacions.
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la
garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els
articles 193 i 194 de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix
parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides
en el contracte.
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Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial
l’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el
contractista en demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Administració.
23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o
de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es
podrà acordar la imposició de les penalitats següents:
a)
Per incompliment de les condicions especials d'execució. L'incompliment de
qualsevol de les condicions d'execució establertes en aquest plec donarà lloc a la
imposició al contractista de les següents penalitats:
Com regla general, la seva quantia serà un 1% de l'import d'adjudicació del contracte,
tret que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt
greu, en aquest cas podran 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.
Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia, conforme a l'article
194 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
El compliment per l'adjudicatari de les condicions especials d'execució podrà verificarse per l'òrgan de contractació en qualsevol moment durant l'execució del contracte.
b)
Per compliment defectuós. S'imposaran penalitats per compliment defectuós en
els següents termes:
Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a 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.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l'obligació que
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.
c)
Per incomplir criteris d'adjudicació. S'imposaran al contractista penalitats per
incomplir els criteris d'adjudicació en els següents termes:
Si, durant l'execució del contracte o al temps de la seva recepció, s'aprecia que, per
causes imputables al contractista, s'ha incomplert algun o alguns dels compromisos
assumits en la seva oferta, especialment els relatius al volum de mà d'obra a utilitzar en
l'execució del contracte, en el seu cas.
Per a considerar que l'incompliment afecta a un criteri d'adjudicació caldrà que al
descomptar-se un 25 per 100 de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri
d'adjudicació incomplit, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor valorada.
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Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a 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)
Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués
incorregut en demora, tant en relació amb el termini total com amb els terminis parcials
establerts, s'estarà al disposat a l'article 193 de la LCSP quant a la imposició d'aquestes
penalitats.
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a
què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats
següents:
Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a 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.
23.4 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d’abonar a l’empresa contractista.
Vint-i-quatrena. Director Facultatiu de l’obra i responsable del contracte
El Director facultatiu de l’obra és la persona designada per l’Administració amb
titulació adequada i suficient responsable de la direcció i control de l’execució de l’obra,
assumint la representació de l’Administració davant el contractista.
El Director facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del RD 1627/1997 de
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció i la resta de normativa concordant, les funcions de responsable del
contracte previstes a l’article 62 de la LCSP, i concretament:
- Realitzar el seguiment material de l’execució del contracte, per constatar que el
contractista compleix les seves obligacions d’execució.
- Verificar el compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria social,
fiscal mediambiental.
- Instar les solucions que siguin necessàries per resoldre les incidències que
sorgeixin en execució del contracte.
- Donar les instruccions pertinents per assegurar el compliment del contracte en
els termes pactats.
- Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
- Informar en els expedients de reclamació danys i perjudicis que hagi suscitat
l’execució del contracte.
Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències
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Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució
del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.
IV.
DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES
PARTS
Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista
27.1 A efectes del pagament l’Administració expedirà la corresponent certificació que
comprengui l’obra executada conforme al projecte, que tindrà la condició de pagament a
compte en cas que no abasti la totalitat de l’obra prevista al projecte. La certificació
d’obra en cap cas suposarà l’aprovació i recepció de les obres.
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts al RD 1619/2012 de
30 de novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la Disposició
Addicional 32 de la LCSP. A tal efecte el Codi DIR3 de l’Ajuntament de Juneda és:
• Codi DIR3: LO1251193
El contractista, una vegada expedida la certificació mensual de l’obra, haurà de
presentar la factura en un registre administratiu. La factura haurà de presentar-se en
forma electrònic en els supòsits previstos a la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls
a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, en
aquests casos, la presentació de la factura al Punt General d’Accés equival a la
presentació en un registre administratiu.
Les factures no es tramitaran fins que s’acrediti l’acompliment del que es preveu a la
clàusula Vintena en relació a les condicions especials d’execució del contracte.
Serà necessària juntament amb la tramitació de les factures corresponents, aportar els
certificats d’estar al corrent amb Hisenda i amb Seguretat Social.
27.2 L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a
l’aprovació de les certificacions d’obra, sense perjudici del que estableix l’article 210.4
de la LCSP.
27.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29
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de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials
27.4 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la correcta execució de l’obra i de la qualitat
tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, d’acord
amb el projecte aprovat i les condicions del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els
danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’Administració.
Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista
a)
L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment
de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen
el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions
de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en
particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels
salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es
refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.
b)
L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c)
L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres incloses en el
projecte les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d)
L’empresa contractista s’obliga al compliment del 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 de la normativa estatal de protecció
de dades de caràcter personal, tot això en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió del contracte, segons el detallat en l’Annex 5.
e)
Complir les ordres i instruccions de la direcció d’obra.
f)
Facilitar a la direcció facultativa i a l’Ajuntament l’accés a tota la informació
tant documental com de camp que li sigui requerida.
g)
Conservar el llibre d’ordres i assistència.
i)
Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
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j)
Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’estricte compliment de les obligacions legals
d´acord amb la legislació laboral o de qualsevol altre tipus que sigui d’aplicació.
k) El contractista resta obligat, excepte que l’òrgan de contractació decideixi gestionarho per si mateix i així li comuniqui de forma expressa, a gestionar els permisos,
llicències i autoritzacions pertinents per l’execució de l’obra als organismes públics o
privats que siguin necessaris. Així mateix queda obligat a la senyalització, a la seva
costa, de les senyalitzacions que siguin necessàries per la circulació per la zona de
l’obra i la indicació de possibles punts de perill derivat de l’execució de l’obra.
Trentena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució,
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les
activitats desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en
els termes i amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
Trenta-unena. Modificació del contracte
31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en
la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu
en els articles 203 a 207 de la LCSP.
31.2 Modificacions previstes:
Segons el que consti en el quadre de característiques. En cas d’estar previstes, les
modificacions seran obligatòries per a l’empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.
31.3 Modificacions no previstes
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el
20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà
per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en
l’article 211.1.g) de la LCSP.

21

C/ MAJOR, Nº 13. CP 25430
Telf. 973150014

31.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.
31.5 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de
l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter
previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els
que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
31.6 Quan la determinació del preu del contracte, segons consti en el quadre de
característiques, s’hagi realitzat mitjançant preus unitaris, no tindran la consideració de
modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el
contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
Trenta-dosena. Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1
de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què
s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP.
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà
els conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

V.
DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ,
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

LA

Trenta-tresena. Successió i Cessió del contracte
33.1 Successió en la persona del contractista:
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida
en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes
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operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que
s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat
o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga
garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova
garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà,
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa
contractista.
33.2 Cessió del contracte:
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir 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 ni que de la cessió
no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin
els requisits següents:
a)
L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci
administratiu.
b)
L’empresa cedent tingui executat al menys un 20 per 100 de l’import del
contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una
proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
c)
L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en
una causa de prohibició de contractar.
d)
La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en
escriptura pública.
No es podrà 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.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
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Trenta-quatrena. Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat N del
quadre de característiques.
Les empreses licitadores han d’indicar a la declaració responsable si tenen previst
subcontractar.
L’empresa contractista ha de comunicar en el termini per presentar la documentació
acreditativa quina/es seran les empreses subcontractistes, indicant la part de la prestació
que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o
representants legals de la nova empresa subcontractista, justificant suficientment
l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què
disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de
contractar. Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part
del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és
suficient per acreditar la seva aptitud.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió
en l’execució del contracte, la repercussió de penalitats, concretament la imposició a
l’empresa contractista d’una penalitat fins a un 50 % de l’import del subcontracte.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front
a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte. El
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de
la LCSP. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. Els
subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. El pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles
216 i 217 de la LCSP.
L’Administració podrà comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
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presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment comportarà la imposició de les penalitats que es preveuen en aquest plec.
Trenta-cinquena. Revisió de preus
D’acord amb el que estableix l’article 103 de la LCSP no procedeix la revisió de preus.
VI.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Trenta-sisena. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 210 i 243 de la LCSP i l’article 163 i següents del RGLCAP.
El contractista comunicarà a la direcció facultativa amb antelació suficient la data
prevista de finalització de la seva execució a efectes de què es pugui realitzar la seva
recepció.
A la recepció de les obres a la seva finalització concorreran el facultatiu designat per
l’Administració representant d’aquesta, el director de l’obra, l’òrgan interventor
municipal i el contractista. Del resultat de la recepció s’aixecarà un acta que subscriuran
tots els presents. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions
previstes, amb l’aixecament de l’acta de recepció es donaran per rebudes i començar a
comptar el termini de garantia.
Rebudes les obres es procedirà a la seva medició general amb assistència del
contractista, formulant-se pel director de l’obra, en el termini màxim d’un mes des de la
recepció, la medició realment executada d’acord amb el projecte. Sobre la base del
resultat de la medició general el director de l’obra redactarà la corresponent relació
valorada. Dins del termini de 3 mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.
Trenta-setena. Termini de garantia
El termini de garantia és l’assenyalat en el quadre de característiques, o el contingut a
l’oferta del contractista si és superior, i començarà a computar a partir de la recepció de
les obres, en els termes previstos en el punt anterior.
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats l’òrgan de contractació instarà al contractació per tal que procedeixi a la seva
subsanació.
Durant el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà informe sobre l’estat
de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà exonerat de responsabilitat,
excepte el previst a l’article 244 de la LCSP per vicis ocults. En el cas que l’informe no
fos favorable, i les deficiències portessin causa de deficiències en l’execució i no a l’ús
de lo construït, el director facultatiu donarà les ordres oportunes al contractista per la
seva reparació, concedint-li un termini, quedant obligat el contractista a la conservació
de l’obra durant aquest temps sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del
termini de garantia.
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Trenta-vuitena. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 relatiu a la successió
del contractista.
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a
sis mesos.
L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com
l’incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan
no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de
l’IVA.
El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a
quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment
de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests
treballadors durant l’execució del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

VII.

RECURSOS, RÈGIM D’INVALIDESA I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Trenta-novena. Règim de recursos
39.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs potestatiu de
reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del
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recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
39.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Quaranta. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.
Quaranta-unena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR

En cas de concórrer en UTE, la declaració estarà signada per cadascuna de les
empreses que la integren i s’acompanyarà declaració complementària en la qual es
farà constar: la denominació i circumstàncies de cada empresa, el percentatge de
participació, el nom del representant o apoderat únic designat i el compromís de
constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicatari.

En/Na/N’ ........................... , amb DNI ...................amb domicili a
..............núm. ...........de................. , CP , i adreça de correu electrònic
..................... , actuant en nom propi, o en representació de ......................
segons escriptura pública autoritzada davant el Notari ............... en data.............
amb CIF núm.................domiciliada a................... carrer .......... núm.
assabentat del procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte de
“.............. ”, convocat per l’Ajuntament de Juneda, segons anunci publicat en
data.............. en el perfil de contractant de l’Ajuntament,
DECLARO RESPONSABLEMENT:

1. Que l’entitat està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de

Catalunya (RELI) i/o en el Registre Oficial de Licitadors i empreses
classificades de l’Administració de l’Estat (ROLECE) i que la informació que
consta en l’esmentat registre resta vigent i no ha experimentat cap variació.
Requisit obligatori d’acord amb l’art. 159.4 de la LCSP.

.....ROLEC
.....RELI

2. Que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

3. Que té la condició de Centre Especial de Treball i d’Iniciativa Social, en els

termes previstos a l’article 43 del RDL 1/2003, de 29 de novembre de 2013 i
que al menys disposa del 30% de les persones amb discapacitat
contractades pertanyen al grup de treballadors amb discapacitat amb
especials dificultats per a la inclusió laboral.

4. Que ni el declarant/ni la societat/associació representada ni cap de les

persones que la integren es troben compreses ni els afecten les
circumstàncies i prohibicions per a contractar amb l’administració pública a
que es refereix l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.

5. Que cap dels representants, administradors, directius o apoderats de la

societat està incurs en cap dels supòsits d’incompatibilitat establerts a la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
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les administracions públiques, a la Llei 21/1987 de 26 de novembre
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat
de Catalunya ni a la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral
General.

6. Que la societat compleix, amb referència a la data de finalització del termini
de presentació d’ofertes, tots els requisits legalment establerts per a
contractar amb l’Ajuntament així com les condicions establertes al Plec de
clàusules administratives particulars per a concórrer a la present licitació.

7. Que l’empresa disposa de totes les autoritzacions necessàries per a exercir
l’activitat, així com l’habilitació empresarial o professional necessària.

8. Que em comprometo a presentar els documents acreditatius de la capacitat i
de la solvència econòmica financera i tècnica de l’empresa i restants indicats
al Plec de clàusules administratives particulars i, en el seu cas, al Plec de
prescripcions tècniques en el supòsit que l’oferta de la meva representada
sigui la millor oferta, d’acord amb l’art. 150.2 de la LCSP. A requeriment de
l’òrgan de contractació, em comprometo a presentar els anteriors
documents en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta
d’adjudicació.

9. Que, als efectes de l’art. 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
administracions públiques, la meva representada:

•

No pertany a cap grup empresarial.

•

Pertany al grup empresarial denominat , del qual formen part les empreses
que s’indiquen en el llistat annex a la present Declaració Responsable.

10. Que la meva representada es compromet a dedicar tots els mitjans
personals i materials necessaris per a l’execució del contracte.

11. Es designa com a persona autoritzada per a rebre l’avís de notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

•

Persona autoritzada:

•

DNI

•

Correu electrònic professional:

•

Mòbil professional:

Data i signatura del licitador
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ANNEX 2

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

El/la Sr./Sra............................................................................................ amb
residencia a .............................................................., al
carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
l’empresa adjudicatària del contracte ......................, amb expedient número
............................ , es compromet en nom propi o en nom i representació de
l’empresa ......................................... amb CIF ……....................., DECLARO:

1. Que estic assabentat de la memòria tècnica de l’obra i del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, que regeixen el contracte objecte de la licitació
convocada.
2. Que accepto en la totalitat dels seus extrems i propis termes el contingut de la
Memòria i dels Plecs i em comprometo a executar les obres pel preu (en xifres i
lletres) de................ € (IVA no inclòs), més l’import de ................. en
concepte d’IVA al 21 %, amb subjecció estricta a la referida documentació així
com a complir la legislació aplicable en matèria laboral i de seguretat social,
respectant els convenis col·lectius i altres normes d’aplicació, les normes fiscals i la
resta de l’ordenament jurídic amb inclusió, en tot cas, de les directives, reglaments
i altres disposicions de la Unió Europea.
3. Que en l’elaboració de l’oferta he tingut en compte totes les obligacions
derivades de les disposicions legals vigents en matèria de protecció de l’ocupació,
condicions de treball, prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.
4. Que acompanyo el pressupost de l’obra, amb inclusió dels preus unitaris oferts.

Data i signatura del licitador

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.
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