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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
D’OBRES MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL TRAM B: CAMI DEL REC DEL 
PROJECTE EXECUTIU D’ORDENACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC A L’ENTORN DEL REC 
COMTAL ENTRE ELS BARRIS DE CAN SANT JOAN I VALLBONA. 

 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

A- OBJECTE DEL CONTRACTE 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
D’OBRES MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL TRAM B: CAMI DEL REC DEL 
PROJECTE EXECUTIU D’ORDENACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC A L’ENTORN DEL REC 
COMTAL ENTRE ELS BARRIS DE CAN SANT JOAN I VALLBONA.  

 
AUTOR DEL PROJECTE: GRECCAT. DATA DE REDACCIÓ DEL PROJECTE: 
NOVEMBRE DE 2014 

 

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ 

 
Base imposable 259.145,75€ (dos-cents cinquanta-nou mil cent quaranta-cinc 

euros amb setanta-cinc cèntims) 

IVA  54.420,61€ (cinquanta-quatre mil quatre-cents vint euros amb 
seixanta-un cèntims) 

 

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

Pressupost màxim de 
licitació: 

259.145,75€ (IVA exclòs) 

Valor de las diferents 
opcions: pròrrogues 

 NO PROCEDEIX LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

TOTAL 259.145,75€ (IVA exclòs) 

 
 B.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ. 
 

ANY                          IMPORT  
2015 259.145,75€ 313.566,36 € amb IVA inclòs 

 
C.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. 
 
Procediment obert prenent en consideració varis criteris d’adjudicació 
 
 
D- GARANTIES 
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PROVISIONAL: 3% del pressupost de licitació (IVA exclòs): 7.774,37 € 
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) 
COMPLEMENTÀRIA: NO PROCEDEIX 

. 
 
E- TERMINI MÀXIM D'EXECUCIÓ 

• 6 mesos a comptar a partir de la signatura del contracte. 

 

F- TERMINI DE GARANTÍA  

 1 any a comptar a partir de la recepció definitiva de les obres. 

 

G- SOLVÈNCIA DELS LICITANTS 
 

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs. 

 Les empreses també podran acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional mitjançant la presentació de la següent classificació: Per  al Tram B: Camí del Rec  

Grup   Subgrup  Categoria 

E    7                 d 

 
H- FORMA DE PAGAMENT 
Pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats, acreditats mitjançant certificació 
d’obres. 

 
I.- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Causes previstes en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
J.- ASSEGURANÇA A TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ 

Import: El capital assegurat serà com a mínim, 259.145,75€ 

 
K.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
Import: 2.500.000 € 

 
L.- IMPORT MÀXIM A ABONAR PER L’ADJUDICATARI EN CONCEPTE DE DESPESES DE 
LICITACIÓ. 

Import: 3.000 € 

 
M- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 
2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a divendres de 9.00 a 
14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores. 
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DATA: 26 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci de la licitació 
en el BOPB.  

 

N.- OBERTURA DE PROPOSTES  

• Acte públic d'obertura del Sobre número 2 (propostes tècniques i justificació de criteris 
subjectius )  

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici 
Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs 

DATA: 24 de març de 2015 Hora: 12:30 h. 

• Acte públic d'obertura del Sobre número 3 (propostes econòmiques i justificació de 
criteris objectius) 

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici 
Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs 

DATA: 27 de març de 2015 Hora: 12:30 h. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
D’OBRES MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL TRAM B: CAMI DEL REC DEL 
PROJECTE EXECUTIU D’ORDENACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC A L’ENTORN DEL REC 
COMTAL ENTRE ELS BARRIS DE CAN SANT JOAN I VALLBONA.  

 

 
1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE. 
 

1.1.- El contracte té per objecte l’execució de les obres del TRAM B: Camí del Rec, 
contemplades en el projecte executiu d’ordenació de l’espai públic a l’entorn del Rec Comtal 
entre els barris de Can Sant Joan de Montcada i Reixac i Vallbona de Barcelona, aprovat pel 
Consorci del Besòs (en endavant, CB) 

 

1.2.-. El tram B- Camí del Rec, situat en el terme municipal de Barcelona, comprèn les obres 
del camí del Rec Comtal paral•lel a la via del tren, la zona enjardinada en contacte amb la 
Plaça Primer de Maig, i una petita intervenció localitzada en la pròpia Plaça Primer de Maig, en 
la zona en la que s’accedeix al camí del Rec. La intervenció a la Plaça Primer de Maig, té per 
objecte donar rellevància a l’accés al camí del Rec Comtal i potenciar l’àrea on es situa la 
derivació del canal com a zona enjardinada. Això ha comportat una sèrie d’actuacions. Tan  
mateix té per objecte netejar el canal, regularitzar la secció en punts on ha esdevingut més 
ample i protegir el marge esquerra amb una geomalla, que l’estabilitzi i en marqui el límit. En el 
marge dret es preveu una neteja de la vegetació existent; amb tall dels arbustos que caiguin 
sobre el canal, i aclarida. Cal tenir en compte que el talús del marge dret està contingut per la 
vegetació natural; i per tant la intervenció no preveu afectar-la, si no garantir-ne la qualitat 
estètica i funcional. 

 

1.3.- La justificació de l’execució del projecte és la de garantir un pas segur per a vianants entre 
els barris de Can Sant Joan a Montcada i Reixac i Vallbona de Barcelona, la de dotar de valor 
paisatgístic el camí paral•lel al canal del Rec i la de connectar un itinerari cívic entre ambdós 
barris, resultant per tant, plenament justificat l’interès públic de les obres.  

 

1.4 El projecte d’obres incorporat a l’expedient i tots els documents que l’integren tenen 
naturalesa contractual i defineixen amb precisió l’objecte del contracte. 

 

2.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS INTERESSATS. 
 

2.1.- Des del dia de la publicació de l’anunci del procediment obert, les empreses interessades 
podran examinar a la seu del Consorci del Besòs (C/ Olímpic, s/n, Edifici Besòs, 2ª planta, 
08930, de Sant Adrià de Besòs), en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 i de 
16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores, la documentació per la qual es 
regularà aquest procediment i formarà part integrant del contracte, que és la següent: 
 

- El present Plec de Clàusules Administratives Particulars, que també es troba en el 
perfil del contractant del CB. 
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- El projecte executiu d’ordenació de l’espai públic a l’entorn del Rec Comtal entre 
las barris de Can Sant Joan i Vallbona. Tram A: Carrer Reixagó i Tram B: Camí del 
Rec. 

 
2.2.- L’accés al perfil del contractant es pot realitzar a través de la pàgina web del CB 
www.consorcibesos.cat. 
 
 
3.- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ 
1.- El pressupost de licitació és el que figura a l'apartat B del Quadre de característiques que 
encapçala el present Plec. 

2.- L'import del contracte serà el que resulti de l'adjudicació. 

3.- No s'admeten variants. 

4.- El preu s’abonarà amb càrrec a la partida pressupostària D/65007/15500 del vigent 
pressupost del Consorci del Besòs. 

 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI.  

El termini d'execució figura a l'apartat E del quadre de característiques que encapçala aquest 
Plec. Aquest termini començarà a comptar a partir de la signatura del contracte. 

 
5.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ. 
L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. El present contracte 
s'adjudicarà per procediment obert amb varis criteris d'adjudicació. 
 

6- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ. 

La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (en endavant BOPB) i en el perfil del contractant del CB amb una antelació mínima 
de 15 dies a la data de presentació de proposicions. 
 

7.- CAPACITAT PER A CONTRACTAR DE LES EMPRESES I REQUISITS PER A LA 
CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE  

 

7.1.- Estan facultats per a subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb allò establert a 
l’article 54 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), 
que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen a l’article 60 
del TRLCSP i que acreditin suficient solvència econòmica, financera i tècnica i professional.  
 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més a més, amb els requisits 
de l’article 55 TRLCAP. 
 
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empresaris que es constitueixi temporalment 
a aquest efecte, en els termes de l’article 59 del TRLCSP. 
 
7.2.- En el present contracte s'exigeix classificació que ve determinada a l'apartat G del quadre 
de característiques que encapçala aquest Plec. 

http://www.consorcibesos.cat/
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8.- RISC I VENTURA 

L’execució d’aquest contracte es realitzarà a risc i ventura del contractant. 

 

9.- GARANTIES PROVISIONAL I DEFINITIVA 

 

Serà requisit necessari per acudir a la licitació el acreditar la constitució prèvia d’una 
GARANTIA PROVISIONAL equivalent al TRES PER CENT (3%) del pressupost de licitació: 
7.774,37 €. 

 

La garantia provisional resulta necessària per respondre del manteniment de les ofertes dels 
licitadors fins l’adjudicació del contracte i per raó de l’urgència i importància de l’adjudicació del 
contracte.  

 

La garantia provisional es podrà constituir mitjançant Aval prestat per Bancs o Caixes d’Estalvi, 
Cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o Societats de Garantia recíproca 
autoritzats a operar a Espanya o per contracte d’assegurança de caució celebrat en les formes 
i condicions reglamentàriament establertes a disposició del Consorci. La garantia provisional 
haurà de constituir-se d'acord amb els models annex 2.A i 2.B que s'adjunten al present plec. 

 

La Garantia provisional s’extingirà automàticament i serà retornada als licitadors 
immediatament després de l’adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia serà retinguda a 
l’adjudicatari fins que procedeixi a la constitució de la garantia definitiva, i incautada a les 
empreses que retirin injustificadament la seva proposta abans de l’adjudicació. 

 

En el cas d’unions temporals d’empresaris les garanties provisionals podran constituir-se per 
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt sumin la quantia requerida, i 
garanteixin solidàriament a tots els integrants de la unió temporal. 

 

L’adjudicatari podrà aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una 
nova constitució d’aquesta última, en quin cas la garantia provisional es cancel·larà 
simultàniament a la constitució de la definitiva. 

 

L’adjudicatari està obligat a assumir una GARANTIA DEFINITIVA per import del 5% de l’import 
d’adjudicació (IVA no inclòs) a disposició de l’Òrgan de Contractació del CONSORCI DEL 
BESÒS, qualsevol que hagi estat el procediment i la forma d’adjudicació del contracte. 

 

La garantia definitiva es constituirà mitjançant Aval prestat per Bancs o Caixes d’Estalvi, 
Cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o Societats de Garantia recíproca 
autoritzats a operar a Espanya a disposició del Consorci. La garantia definitiva haurà de 
constituir-se d'acord amb els models annex 3 que s'adjunta al present plec. 
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Estaran exempts de l’obligació de constituir les citades garanties les entitats públiques 
empresarials, els Organismes públics regulats per la seva normativa específica i que depenguin 
de l’Estat o dels seus Organismes Autònoms. 

 

Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, experimenti variació el preu del 
mateix, es reajustarà la garantia en el termini de 15 dies hàbils, comptats des de la data en que 
es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació, per tal que guardi la deguda proporció amb el 
preu del contracte resultant de la seva modificació. 

 

10. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
10.1.- Les propostes es presentaran a la següent adreça on hi té la seu el Consorci del Besòs: 
C/ Olímpic, s/n, Edifici Besòs, planta segona, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina 
de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 
hores. 
 
El termini per a presentar ofertes serà el de 26 dies naturals a comptar des del següent al de la 
publicació de l’anunci de la licitació, que es farà en el BOPB. Els licitadors hauran de presentar 
les propostes abans de les 12 hores de l’últim dia del termini referit. Si el darrer dia de 
presentació coincideix amb dissabte o dia festiu a Sant Adrià de Besòs o a la ciutat de 
Barcelona es prorrogarà el termini fins el primer dia hàbil següent. 
 
Quan les propostes s'enviïn per correu postal, el licitador haurà de justificar la data d'imposició 
de l'enviament a la oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta 
mitjançant correu electrònic (contractacio@consorcibesos.cat) en el mateix dia i hora que 
finalitzi el termini per a presentar ofertes en el que es consignarà el número d’expedient, títol 
complert del contracte i nom del licitador. Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà 
admesa la proposta si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de la 
finalització del termini assenyalat a l'anunci. 
 
Transcorreguts no obstant, deu dies naturals següents a la indicada data sense haver-se rebut 
la proposta, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
Les propostes presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
10.2- Les propostes s’ajustaran a allò establert al present plec de clàusules administratives 
particulars. La seva presentació suposa per part del licitador, l’acceptació incondicional de les 
clàusules del present plec i de l’altra documentació contractual ressenyada a la clàusula 2 i la 
declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a 
contractar amb el CB. 
 
Cap licitador podrà subscriure proposta en unió temporal amb altres licitadors si ho ha fet 
individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. 
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11.- CONTINGUT DE LES PLIQUES. 
 

Les propostes i documentació necessàries hauran de presentar-se en tres sobres, tancats i 
signats pel licitador o persona que el representi, en cadascun dels quals es farà constar: 
 

• Número del sobre amb la denominació del seu contingut: 
- Sobre núm. 1: Documentació administrativa. 
- Sobre núm. 2: Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables 

mitjançant un judici de valor. 
- Sobre núm. 3: Proposta econòmica i documentació relativa als criteris    
d’adjudicació avaluables de forma automàtica. 

• Nom del licitador. 
• Títol de la licitació. 

 

11.1 SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
En forma ben visible, i sense que sigui precís per a la seva lectura obrir el sobre, es consignarà 
el següent: 

SOBRE NÚM. 1 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

Títol de la licitació:”licitació per a la contractació d’obres del Tram B: Camí del Rec del 
projecte executiu d’ordenació de l’espai públic a l’entorn del rec comtal entre els barris de 
Can Sant Joan i Vallbona.  

LICITADOR 

Data i signatura 

 
a) Documents que acreditin la personalitat i capacitat d’obrar del licitador. 

 

a.1 Per a les persones físiques document nacional d’identitat degudament legitimat 
notarialment. 

a.2 Per a les persones jurídiques: còpia autèntica de l’escriptura de constitució i 
modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i còpia del 
número d’identificació fiscal (NIF) de l’entitat. Quan aquesta inscripció no sigui exigida 
per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o document de constitució, 
de modificació, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes reguladores de 
l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas en el registre oficial corresponent. 

a.3 Per a empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea: tindran 
capacitat per a contractar amb el CB les persones jurídiques o naturals no espanyoles 
dels Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai  Econòmic Europeu les que, de 
conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin 
habilitades per a realitzar la prestació del servei. La capacitat d’obrar d’aquestes 
empreses s’acreditarà mitjançant la seva inscripció en el registre procedent d’acord 
amb la legislació de l’Estat on estiguin establertes o mitjançant una declaració jurada o 
d’un certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre. Quan la legislació de l’Estat en el que es trobin establertes aquestes 
empreses exigeixin una autorització per a poder prestar en aquest el servei que es 
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tracti, hauran d’acreditar que compleixen aquest requisit. Així mateix, hauran de 
presentar declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de 
qualsevol ordre per a totes les incidències que, de mode directe o indirecte puguin 
sorgir del contracte, amb renúncia en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que 
pogués correspondre al licitador. 

 

Les empreses presentaran els referits documents en català o bé en castellà. 

 

a.4 Per a les empreses estrangeres que no siguin membre de la Unió Europea, hauran 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant informe de la Missió Diplomàtica 
permanent espanyola a l’estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit de la qual 
s’ubiqui el domicili de l’empresa. 

En aquest darrer supòsit, a més a més, s’hi haurà d’adjuntar informe de la 
representació diplomàtica espanyola sobre que l’estat de procedència de l’empresa 
estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’administració en forma substancialment anàloga. 

Així mateix, hauran de presentar una declaració de submissió a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de 
mode directe o indirecte puguin sorgir del contracte, amb renúncia en al seu cas, al fur 
jurisdiccional estranger que li pugui correspondre al licitador. 

Les referides empreses presentaran els documents en castellà o català. 

 

b) Documents que acreditin l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant representant 
o es tracta d’una persona jurídica: 

 

b.1.- Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre Públic corresponent. 

b.2.- DNI i NIF del representant i signant de la proposta econòmica degudament legitimats 
notarialment. 

 

Tots els documents relacionats als apartats a) i b) que es presentin, de no ser originals, hauran 
de tenir el caràcter d’autèntics conforme a la legislació vigent. 

 
c) Compromís de constitució d’Unió Temporal d’Empreses, en el seu cas. 

Quan dos o més empreses acudeixin a una licitació constitueixin una unió temporal, cadascun 
dels empresaris que la composen hauran d’acreditar la seva capacitat i solvència, acumulant-
se a efectes de la determinació de la solvència de la unió temporal les característiques 
acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa. 

 

Per tal que en la fase prèvia a l’adjudicació sigui eficaç la unió temporal, serà necessari que els 
empresaris que desitgin concórrer integrats en aquesta indiquin en document privat els noms i 
circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i la 
persona o entitat que durant la vigència del contracte ha d’ostentar la plena representació de 
tots ells front al CB. 
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El referit document haurà de constar signat pels representants de cadascuna de les empreses 
components de la Unió. 

 

Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. En el cas que, de 
conformitat amb l’establert per l’òrgan de contractació, la unió hagi presentat la proposta 
econòmicament més avantatjosa, la Mesa de Contractació requerirà a la Unió temporal 
d’empreses per tal que en el termini de 10 hàbils a comptar a partir d’aquell en que hagi rebut 
el requeriment aporti còpia autèntica de la seva constitució en escriptura pública, així com el 
NIF definitivament assignat. 

 

d) Declaració responsable, signada pel legal representant, relativa a què el licitador no es troba 
incorregut en cap causa de prohibició per a contractar amb l’Administració previstes a l’article 
60 del TRLCSP, segons model que s’adjunta com a Annex núm. 1. Aquesta declaració haurà 
de contenir expressament el fet de trobar-se el corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

 

e) Declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost sobre 
activitats econòmiques. 

 

f) Compromís d’aportar al CB, en el supòsit de resultar el licitador que presenta l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, i en el termini màxim de 10 dies hàbils des de que el CB li ho 
requereixi, la documentació exigida per la Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del 
marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, 
que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals. 

 

g) Compromís d’aportar al CB, en el supòsit de resultar el licitador que presenta l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, un certificat específic de trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries en els termes que estableix l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, emès a aquests efectes per l’Administració Tributària. 

 

h) Declaració responsable sobre obligacions laborals. El licitador té l’obligació de sotmetre’s a 
quantes disposicions sobre protecció i condicions de treball resultin d’aplicació en el lloc i on 
vagin a efectuar-se les obres o prestar-se els serveis objecte del contracte, havent de 
manifestar que han tingut en compte en les seves ofertes tals obligacions. 

 

i) Garantia provisional mitjançat aval o certificat d’assegurança de caució, segons models que 
s’adjunten com a Annex 2.A) i 2.B. 

 

j) Solvència econòmica i financera i tècnica i professional. Les persones naturals o 
jurídiques que pretenguin contractar amb el CB hauran d’acreditar la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica i professional. 

 

No resultaran adjudicatàries les empreses quina activitat no respongui a la naturalesa i objecte 
de la prestació que es licita. 
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La justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se per 
un o varis dels següents mitjans: 

 

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereixi el 
contracte, per import igual o superior al pressupost màxim de licitació. 

b) En els casos en que resulti apropiat, justificant de l'exigència d'una assegurança 
d'indemnització per a riscos professionals per import igual o superior al pressupost 
màxim de licitació. 

c) Patrimoni net, o bé ratio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici econòmic 
per al que estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals per import igual o 
superior al pressupost màxim de licitació. 

 

La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d’acreditar-se pels mitjans 
següents: 

a) Relació de les principals obres executades en el curs dels 10 últims anys, 
avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants. 
Aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i 
precisaran si es varen realitzar segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van executar normalment a bon ritme. 

b) Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, es trobin o no integrades 
a l'empresa, dels que aquesta disposi per a l'execució de les obres, 
especialment els responsables del control de qualitat acompanyada dels 
documents acreditatius corresponents. 

c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en 
particular, del responsable o responsables de les obres. 

d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambientals que 
l'empresari podrà aplicar a executar el contracte. 

 

11.2 SOBRE NÚM. 2 "Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació 
avaluables mitjançant un judici de valor" 
En forma ben visible, i sense que sigui precís per a la seva lectura obrir el sobre, es consignarà 
el següent: 

 

SOBRE NÚM. 2 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA AVALUABLE AMB JUDICI DE VALOR 
Títol de la licitació :”licitació per a la contractació d’obres del Tram B: Camí del Rec del 
projecte executiu d’ordenació de l’espai públic a l’entorn del rec comtal entre els barris de 
Can Sant Joan i Vallbona. 

LICITADOR 

Data i signatura 
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En aquest sobre s'inclourà la documentació relativa als aspectes objecte de valoració, segons 
els criteris establerts a la clàusula 12 del present Plec, que a continuació es detallen.  
 

1.- MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'OBRA: 
Màxim 30 DIN A4. 

Es desglossarà en els següents punts: 

1.1 Anàlisi del projecte i de la problemàtica de l'execució de les obres. 
Màxim: 20 DIN A4. 
La memòria contindrà en aquest ordre: 

a) Anàlisi del projecte constructiu.  

b) Descripció dels processos constructius previstos.  

c) Coneixement de la problemàtica que genera l'obra i diagnòstic d'afectacions a 
la zona. Interferències i condicionants externs de l'execució. S'indicaran les 
zones d'accés a vehicles i maquinària, tant per a l'evacuació d'escombraries i/o 
producció d'excavació com per al subministrament de materials, zones 
d'emmagatzematge dels mateixos, instal·lació de mitjans auxiliars, ubicació 
d'instal·lacions de seguretat i salut, etc, així mateix de quants detalls es 
considerin de l'interés per a aconseguir una bona disposició de mitjans i 
organització dels treballs. 

 

1.2 Planificació i organització de l'obra: Màxim 10 DIN A4 

a) Termini total de l’obra (no podrà sobrepassar l’establert com a màxim en el 
present plec). 

b) Pla de l’obra, amb terminis parcials i totals, i valoració elaborada amb preus de 
projecte sobre el Pressupost Base de Licitació, de l’import previst de 
certificacions mensuals i a origen. 

c) El Programa de Treball s’expressarà en forma de diagrama de Gantt o PERT 
que provingui de la resolució d’una xarxa de precedències. Es presentarà 
estructurat i desglossat en els mateixos conceptes i obres elementals i activitats 
contemplades en el pressupost. En el programa de treballs es reflectiran les 
dates d’inici i final de les activitats, així com les obres elementals subjectes a 
terminis parcials de finalització. 

d) Document explicatiu del pla d’obra proposat, incloent la descripció, tipus 
rendiments i durada, vincles entre ells i ubicació en el temps, calendari de treball 
i terminis finals proposats. Indicació del camí crític de l’obra. 

e) Organització de la maquinària, mà d’obra i mitjans auxiliars disposada per a 
garantir el pla d’obra d’acord al procés constructiu previst. 

f) Anàlisi dels condicionants interns i externs que puguin influir en el compliment 
del pla de treball, mesures que s’adoptaran per limitar-les i marges disponibles. 
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2.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT: Màxim 5 DIN A4 
 

S'inclourà un pla d'assegurament de la qualitat específic per a l'obra, amb 
identificació de materials, unitats d'obra, estructura responsable i d'organització 
de l'obra, a mode de pla d'assajos a seguir per l'empresa contractista. 

 

En el seu cas, el sistema de gestió de la qualitat de l'empresa degudament 
acreditat i la seva concreció en el desenvolupament de l'obra. Es descriuran les 
mesures que l'empresa es compromet a aplicar per a garantir la qualitat general 
de l'obra i dels materials, en el seu cas certificats per un organisme extern, i 
processos especificats en el Projecte d'obra. No es valorarà la mera possessió 
de certificacions acreditatives dels diferents sistemes de gestió de la qualitat. 

 

Es detallaran quantes activitats d'inspecció assajos i proves que, dins del 
sistema d'assegurament de la qualitat del licitador, particularitzat per a aquesta 
obra, i amb independència de les recollides en el projecte i allò que disposa el 
present plec, realitzi a costa seva l'adjudicatari per a aquesta obra. Aquestes 
serviran de complement a allò estipulat en el Projecte i Plec, estant obligada 
l'empresa contractista a presentar a la Direcció d'obra els resultats 
corresponents. 

 

3.-  SERVEIS ADDICIONALS DURANT L’AUGMENT DEL TERMINI DE 
GARANTIA, EN EL CAS QUE EL LICITADOR PROPOSI AUGMENTAR LA 
GARANTIA. Màxim  5 DIN A4. 

 

En el seu cas, descripció dels serveis que el licitador es compromet a realitzar 
durant l’augment del termini de garantia, si l’hagués, com poden ser inspeccions 
periòdiques, controls geomètrics i aportació de la documentació generada en 
aquests processos. L’augment del termini de garantia comportarà la retenció de 
la garantia definitiva durant la totalitat del període ofertat. 

 

11.3. SOBRE NÚM. 3. “PROPOSTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIO RELATIVA A 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ QUE SIGUIN AVALUABLES MITJANÇANT FORMA 
AUTOMÀTICA.” 
 

En forma ben visible, i sense que sigui precís per a la seva lectura obrir el sobre, es consignarà 
el següent: 

 

SOBRE NÚM. 3 
Proposta econòmica i documentació relativa a criteris d'adjudicació que siguin 
avaluables mitjançant forma automàtica. 
Títol de la licitació: licitació per a la contractació d’obres del Tram B: Camí del Rec del 
projecte executiu d’ordenació de l’espai públic a l’entorn del Rec Comtal entre els barris 
de Can Sant Joan i Vallbona. 
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LICITADOR 

Data i signatura 

 

En el referit sobre s’inclourà la següent documentació: 

 

1.- PROPOSTA ECONÒMICA 
a) La proposta econòmica es presentarà redactada conforme al model fixat a l'Annex 4 al 
present plec, no acceptant - se aquelles que continguin omissions o ratllades que impedeixen 
conèixer clarament allò que el CB estimi fonamental per a considerar l'oferta. En cas de 
discrepància entre l'import proposat en número i la seva expressió en lletra, s'atendrà a aquesta 
última. Si alguna proposta no concorda amb la documentació examinada i admesa, sigui 
superior a l'import de licitació, variï substancialment el model establert o comporti error manifest 
en l'import de la proposta, o existís reconeixement per part del licitador de que incorre en error 
o inconsistència que la facin inviable, serà refusada per la Mesa de Contractació, sense que 
sigui causa bastant per al rebuig el canvi o omissió d'algunes de les paraules del model si això 
no altera els seu sentit. En la proposta haurà d'indicar - se, com a partida independent, l'import 
sobre el Valor Afegit que hagi de ser repercutit. 

b) L’oferta haurà d’estar signada per la persona que ostenti poder suficient per a subscriure-la, 
d’acord amb la documentació presentada. 

c) La no presentació d’aquest document suposarà l’exclusió per la Mesa de Contractació de la 
proposició presentada pels licitadors. 

d) Cada licitador podrà presentar una única proposta. Tampoc podrà subscriure cap proposta 
conjunta amb altres licitadors si ho ha fet individualment. La contravenció d’aquestes principis  
produirà la desestimació de totes les propostes presentades pel licitador. 

 
2.-  Documentació justificativa dels  criteris avaluables de forma automàtica 
 

a) millora en el termini de garantia: augment del termini de garantia. 

 

 
12.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Es valorarà la proposta concreta formulada tant en la seva vessant tècnica com econòmica. 

 

La Mesa de Contractació redactarà una proposta d’adjudicació en la que s’ordenin i valorin les 
diferents propostes i s’elevarà a l’òrgan de contractació per tal que, a la vista del mateix, 
procedeixi a la seva deliberació i adjudicació. 

 

Per a valorar les ofertes presentades, es consideraran els següents criteris: 

 

A.- Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant 
un judici de valor. 49 punts 
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B.- Proposta econòmica i documentació relativa a criteris d'adjudicació que 
siguin avaluables mitjançant forma automàtica. 51 punts 
 

A.- Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant 
un judici de valor. 
 

La ponderació de l’oferta tècnica basada en la qualitat de l’oferta és del 49 % del total. En 
conseqüència, els punts a assignar són un màxim de 49 punts, d’acord amb els següents 
criteris de valoració. 

 

A.1- MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA: FINS A 30 
PUNTS 

 

a) Es valorarà l’adequada comprensió del projecte. 

b) Es valorarà la proposta de sistemes i mètodes constructius que tinguin incidència en la 
reducció de terminis, sense que representi un menyscapte de la seguretat. 

c) Es valorarà la problemàtica que genera l'obra i diagnòstic d'afectacions a la zona. 

 
A.2.- PLANIFICACIÓ  I ORGANITZACIO DE L’OBRA: FINS A 16 PUNTS. 
Es valorarà les solucions de la planificació  de l’obra en funció del termini, l’organització 
de mitjans humans i maquinària i els condicionants interns i externs identificats. 

 

A.3.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT: FINS A 3 PUNTS. 

En general es valorarà les mesures que l'empresa es compromet a aplicar per a 
garantir la qualitat general de l'obra i dels materials. No es valorarà la mera possessió 
de certificacions acreditatives dels diferents sistemes de gestió de la qualitat. 

 
B.- Proposta econòmica i documentació relativa a criteris d'adjudicació que 
siguin avaluables mitjançant forma automàtica. 51 punts 
 

B.1.- Proposta econòmica: tindrà com a màxim: 50 punts 
Per tal d’obtenir les puntuacions econòmiques, únicament es podrà tenir en consideració les 
propostes econòmiques que hagin estat definitivament admeses, entenent per tals les que 
hagin superat el llindar mínim de puntuació tècnica que s’exigeixi en el seu cas, hagin 
presentat ofertes econòmiques no incurses en valors anormals o desproporcionats o 
aquelles que inicialment ho estaven però l’han justificat satisfactòriament a judici de l’òrgan 
de Contractació. 

 

El càlcul de la puntuació de les ofertes econòmiques es realitzarà de la següent fórmula. 

 

L’oferta més econòmica (preu menor) a la que se li atorgarà  50 punts. 
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El preu de la resta de licitadors, als que correspondrà la puntuació calculada amb la següent 
fórmula: 

 

Puntuació preu licitador = 50  x (preu menor/ preu licitador a valorar) 

 

B.2 Millora en el termini de garantia: tindrà com a màxim 1 punts. 
 
Al compromís de millora del termini de garantia se li assignarà 1 punt. A l’oferta que presenti 
major termini de garantia se li assignaran 1 punts i 0 punts a les que no ho redueixin. Es 
prorratejaran els punts entre les reduccions intermitges. 

 
 
13.-  VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i 
ponderades d'acord amb el que s’estableix a la clàusula 12 dels presents plecs. 

 

L'adjudicació es farà a l'oferta amb més puntuació d'entre totes les admeses al procediment 
obert. Les resolucions seran motivades i, amb excepció que la resolució resulti contradictòria 
amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, s'entendrà 
que l’Òrgan de Contractació adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa. 

 

Les propostes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb 
els següents criteris. 

 

Es consideraran, en principi com desproporcionada o temerària, les ofertes que es  trobin  en el 
següents supòsits: 

 

a) Valor anormal o desproporcionat de les ofertes econòmiques de licitadors admesos.  Es 
consideraran desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en els supòsits 
previstos a l'article 85.1.2.3 i 4 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques: 

 

1.- Quan concorri a la licitació un sol licitador, quan l'oferta sigui inferior al pressupost base de 
licitació en més de 25 unitats percentuals. 

 

2.- Quan concorrin dos licitadors, l'oferta que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l'altra oferta. 

 

3.-Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 
mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s'exclourà  per al còmput de dita mitja 
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l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a dita 
mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats 
percentuals. 

 

4.- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre aquestes 
existeixen ofertes que siguin superiors a dita mitja en més de 10 unitats percentuals, es 
procedirà al càlcul d'una nova mitja únicament amb les ofertes que no es trobin en el supòsit 
indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es 
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
b) Empreses del mateix grup 

 

S’ entén  per empreses d’un mateix grup, les que es trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1 del Codi 
de Comerç. 

 

Quan empreses d’un mateix grup presentin diferents propostes per a concórrer individualment, soles o en 
UTE, a l’adjudicació d’un contracte, serà considerada als efectes d’establir el valor anormal o 
desproporcionat de les ofertes, la més baixa del cada grup, produint-se l’aplicació dels efectes derivats del 
procediment establert respecte de les restants ofertes formulades per les empreses del grup. 

 

Si de l'aplicació d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com presumptament 
temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per 
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents 
components de l'oferta, el que haurà de complimentar- se davant la Mesa de Contractació en el 
termini de 5 dies. 

 

Quan empreses d'un mateix grup (entenent-se com a tals les que es trobin en algun dels 
supòsits de l'article 42.1 del Codi de Comerç) presentin diferents proposicions per concórrer 
individualment a l'adjudicació d'un contracte, es prendrà únicament, per a aplicar el règim 
d'apreciació d'ofertes desproporcionades o anormals, l'oferta més baixa, produint-se l'aplicació 
dels efectes derivats del procediment establert per a l'apreciació d'ofertes desproporcionades o 
anormals respecte de les restants ofertes formulades per les empreses del grup. Aquestes 
regles també seran d'aplicació a les societats en els que concorri algun dels supòsits alternatius 
establerts a l'article 42.1 del Codi de Comerç, respecte dels socis que les integrin. 

 

Si transcorregut aquest termini la Mesa de Contractació no hagués rebut aquestes 
justificacions, considerarà que la proposta no podrà ser complida i per tant l'empresa o 
empreses que l'hagin realitzat no podran ser adjudicatàries del contracte i quedaran excloses 
del procediment de licitació. 

 

Si pel contrari es rebés en termini les referides justificacions, la Mesa de Contractació, previs 
els informes que estimi oportuns i l'assessorament tècnic del servei corresponent, resoldrà 
sobre l'acceptació o no de l'oferta. En aquest últim cas, l'empresa o empreses que hagin 
realitzat l'oferta no acceptada, no podran ser adjudicatàries del contracte. 
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14. MESA DE CONTRACTACIÓ  

La Mesa de Contractació estarà constituïda per un President i un mínim 5 vocals. 

 

El President serà el Gerentdel CB, el Sr. Antoni Alarcon i Puerto, Gerent del Consorci del 
Besòs, o persona que el substitueixi i en la que delegui. 

Els vocals seran:  

• Sr. Joaquim Calafí i Rius, Director de l’Àrea de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs, 
o aquell en qui delegui. 

• Sra. Marta Bunyesch Martimpé, Directora Àrea Territorial de l'Ajuntament de Montcada 
i Reixac, o aquell en qui delegui. 

• Sra. Imma Barbal i Sabarich, Direcció de projectes-Habitat Urbà de l'Ajuntament de 
Barcelona, o aquell en qui delegui. 

• Sra. Glòria Viladrich González, Cap de Territori de l'Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, o aquell en qui delegui. 

• Sr. Daniel Mas Fontcuberta, Interventor del Consorci del Besòs, o aquell en qui delegui. 

 

Actuarà com a Secretari, Sr. Manuel Odon Mallo Gómez Secretari del Consorci del Besòs o, en 
absència d’aquest, el Sr. Jordi Canela i Farré, Director de l’Àrea de Serveis Generals del 
Consorci del Besòs. 

 

 

15.- OBERTURA DE PLIQUES I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

La Mesa de Contractació, que es reunirà en el termini màxim de 10 dies hàbils després de la 
finalització del termini de presentació de propostes, qualificarà la documentació integrant del 
sobre núm. 1. Si s'observen defectes o omissions esmenables atorgarà un termini de tres dies 
hàbils per a esmenar-los. La manca d’esmena en el termini atorgat serà causa d'exclusió del 
procediment obert.  

 

En el cas que existeixin errors no esmenables, o que tenint aquest caràcter no hagin estat 
esmenats, o, d'altre mode, resultés que hi hagués licitadors que no reuneixen els requisits de 
personalitat, capacitat o solvència, Mesa de Contractació determinarà la seva exclusió dels 
mateixos en el procediment, sense que procedeixi l'obertura de la seva oferta econòmica. 

 

Tanmateix, la Mesa de Contractació podrà recaptar dels empresaris aclariments sobre els 
certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d'altres complementaris 
que hauran de presentar en un termini no superior a cinc dies naturals, sense que puguin 
presentar-se després d'haver-se declarat admeses les ofertes. 

 

Tots els licitadors han de designar un domicili per a les comunicacions i relacions que en 
general es derivin del procediment obert o que de qualsevol mode pugui afectar al licitador. 
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Les propostes tindran una validesa de 4 mesos. 

 

Un cop qualificats els documents presentats en temps i forma, i transcorregut en el seu cas el 
termini atorgat per a la seva esmena, la Mesa de Contractació es reunirà per segon cop per a 
procedir a determinar les empreses que s'ajusten als criteris de selecció previstos en el present 
Plec, amb pronunciament exprés sobre els admesos a la licitació, els no admesos i sobre les 
causes de la no admissió. 

 

En el dia assenyalat a la convocatòria de la licitació, la Mesa es reunirà i procedirà en acte 
públic, a l’obertura del Sobre número 2 relatiu a la Documentació tècnica relativa als criteris 
d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor, presentats pels licitadors. La Mesa 
de Contractació haurà de presentar informe avaluant les propostes presentades en el termini 
de 10 dies. 
 

En el dia assenyalat a la convocatòria de la licitació, la Mesa es reunirà de nou i en acte públic 
donarà a conèixer la valoració de les propostes tècniques presentades i procedirà a l’obertura 
del Sobre núm. 3 relatiu a la Proposta econòmica i documentació relativa a criteris 
d'adjudicació que siguin avaluables mitjançant forma automàtica. 
 

A continuació la Mesa es reunirà i vistes les propostes presentades en el sobre número 3, 
juntament amb la valoració feta pública de les propostes del sobre 2, realitzarà una proposta 
d’adjudicació i l’elevarà a l'òrgan de contractació. 

 

La proposta d’adjudicació no crea cap tipus de dret a favor del licitador proposat davant el CB, 
mentre no s’hagi realitzat l’adjudicació per l’òrgan de contractació competent. 

 

L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més 
avantatjosa per tal que, dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell 
que hagués rebut el requeriment, per tal que presenti la següent documentació: 

 

1.- En cas de que el licitador que hagi realitzat l'oferta econòmicament més avantatjosa sigui un 
unió o agrupació d'empreses, en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran 
d'acreditar la seva constitució en escriptura pública, i el NIF assignat a la unió i la 
representació, si es el cas. 

 

2.- Documentació acreditativa que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries i 
de Seguretat Social: 

 

a) Alta a l'impost sobre Activitats econòmiques, a l'epígraf corresponent a l'objecte del 
contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes del 
mencionat impost. 
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b) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al 
corrent de les obligacions tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària 
amb l'Estat. 

 

c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al 
corrent d'obligacions tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb 
la Generalitat de Catalunya. 

 

d) Certificat positiu, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 

f) Certificat específic de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries en els 
termes que s'estableixen a l'article 43.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, emès a 
aquests efectes per l'Administració. 

 

3.- Garantia definitiva en la forma i quantia establertes a la clàusula 9 del present plec.  

 

4.- Certificat de disposar efectivament dels mitjans als quals es trobi compromès a dedicar o a 
adscriure a l'execució del contracte. 

 

De no completar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a requerir la mateixa documentació 
al licitador següent per l'ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes. 

 

L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins els cinc dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació. No podrà declarar-se deserta la licitació sempre que existeixi 
alguna oferta o proposta que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el present 
plec. 

 

L’adjudicació haurà de ser motivada, i es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, 
es publicarà al perfil del contractant del CB. 

 

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la seva 
recepció pel destinatari. 

 

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir seran 
arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos 
sense que hagin estat interposats, la documentació del sobre número 1 quedarà a disposició 
dels interessats. 

 

Són de compte de l'adjudicatari les despeses de publicitat de licitació derivades dels anuncis en 
premsa i en publicacions oficials, amb l'import màxim detallat en l'apartat L del Quadre de 
característiques del Contracte. 
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16-- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 

1.- El contracte haurà de formalitzar-se i ajustar-se amb exactitud a les condicions de la licitació 
d'acord amb allò establert a l'article 156 del TRLCSP. 

 

2.- Les parts contractants queden obligades a formalitzar el contracte en el dia i hora que 
determini el CB. El contracte serà  formalitzat dins el termini de quinze dies (15) hàbils a 
comptar des del següent a la notificació de l'adjudicació pels licitadors. 

 

A petició de qualsevol de les parts es podrà elevar el contracte a document públic que serà 
intervingut davant de Notari que designi el CB. Les despeses d'atorgament de l'escriptura, en el 
seu cas seran a compte del Contractista, estant obligat a lliurar copia autoritzada de l'escriptura 
al CB per al seu oportú arxiu. 

 

Si l'adjudicatari, per causes imputables al mateix, no formalitzés el contracte el dia indicat pel 
CB, aquest podrà resoldre el contracte sense més requisits a l'efecte que la prèvia notificació 
del CB a aquest. 

 

3.- El desconeixement de qualsevol dels termes del contracte, dels documents annexes que 
formen part del mateix o de qualsevol disposició legal que pugui tenir aplicació a l'execució 
d'allò pactat, no eximirà el contractista de l'obligació del seu compliment. 

 

 

17- RÈGIM JURÍDIC. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 

 

El present contracte té caràcter administratiu.  

 

Les parts queden sotmeses expressament a l’establert en aquest plec. En tot allò no previst per 
aquest plec queden sotmeses al Text Refós de la Llei de Contracte del Sector Públic, aprovat 
per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre així com al Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques aprovat mitjançant Real Decret 1098/2001, de 
12 de octubre (RGLCAP). Supletòriament aplicaran les restants normes de dret administratiu i, 
en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 

En el marc de l’article 210 del TRLCSP, correspondrà al CB la prerrogativa d’interpretar el 
contracte, resoldre dubtes que el seu compliment pugui plantejar, modificar-la per raons 
d’interès públic i acordar la seva resolució i els efectes que se’n derivin. 

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per a resoldre les divergències 
que puguin sorgir en relació al contracte. 
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18.- FORMA DE PAGAMENT DELS TREBALLS 
 

Serà d'aplicació allò que disposa l'article 216 del TRLCSP. 

 

L'Empresa contractista tindrà dret al pagament de l'obra que realment executi d'acord amb el 
preu del contracte. 

 

El pagament de les certificacions d'obra, un cop aprovades pel CB, tindran caràcter 
d'abonament a compte, subjecte a les rectificacions i variacions que es produeixin al 
mesurament final i sense suposar l'aprovació o recepció de les obres que comprengui. 

 

El CB abonarà al contractista el preu dins els terminis establerts  la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, a la data d'expedició de la factura, i 
d'acord amb els terminis i percentatges establerts a l'apartat H del quadre de característiques 
del contracte. 

 

19.- REVISIÓ DE PREUS  

La revisió de preus no procedeix donat el termini d'execució de l'obra, inferior a 12 mesos. 

 

20.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1.- Les obres objecte del present contracte hauran d'executar-se amb estricta subjecció a les 
estipulacions contingudes en el present plec i el Projecte d'obres redactat per Greccat, a la 
proposta presentada per l'adjudicatari i acceptada, així com conforme a les instruccions que en 
interpretació tècnica d'aquest donés al Contractista la direcció d'obra, amb subjecció a la 
normativa de general aplicació i, en tot cas, a les normes tècniques pròpies de la naturalesa 
dels treballs contractats. Quan aquestes instruccions fossin de caràcter verbal hauran de ser 
ratificades per escrit en el temps més veu possible. 

 

El Contractista quedarà obligat a executar les obres projectades en els terminis contractuals 
previstos. 

 

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 

 

El CB, mitjançant la Direcció Facultativa assignada a l'efecte, efectuarà la inspecció 
comprovació i vigilància per a la correcta realització i lliurament de les obres contractades, 
podent ser assistida per una empresa especialitzada en els treballs de supervisió tècnica dels 
treballs. 

 

2.- El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi, així 
com de les conseqüències i efecte que es dedueixin per al CB, o per a tercers, de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes produïdes a l'execució del 
contracte. 
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La Direcció Facultativa disposarà la realització de quants anàlisis i assajos de materials i unitats 
d'obra estimi convenient. Les despeses que s'ocasionin seran de compte de l'empresa 
contractista sempre que no rebassin el 1 per 100 del pressupost base de licitació. 

 

3.- L'empresa contractista resulta obligada a aportar a l'execució de les obres l'equip de 
maquinària i de mitjans auxiliars: 

 

a) que hagi especificat en la seva proposta així com en el Programa de Treball. 

b) que disposi la Direcció Facultativa, quan el previst en el programa de treball sigui inadequat 
per a una bona execució o insuficient per al compliment dels terminis parcials o del total. 

c) que disposi la Direcció Facultativa en substitució d'elements aportats per l'empresa 
contractista i que siguin refusats per no resultar adequats per al desenvolupament de les obres. 

 

Els elements de l'equip avariats o inutilitzats hauran de ser reemplaçats o renovats quan la 
seva reparació exigeixi un espai de temps que alteri els terminis parcials o el total. 

 

L’adjudicatari haurà d’anomenar un interlocutor permanent davant del CB per les gestions que 
siguin necessàries a realitzar al llarg de l’execució del contracte. 

 

4. Per tal d’afavorir la inspecció i control dels treballs, l’empresa adjudicatària facilitarà l’exercici 
de les funcions de coordinació, inspecció i control que sobre el desenvolupament del servei a 
prestar determini la Societat. 

5. El contractista portarà un Llibre d’ordres diligenciat per la Direcció Facultativa, que s’obrirà 
en la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la recepció de les obres. 

La Direcció Facultativa anotarà al Llibre d’ordres les instruccions i comunicacions que cregui 
oportunes autoritzant-les amb la seva signatura. El contractista estarà obligat a transcriure al 
mateix les ordres o instruccions rebudes per escrit de la Direcció Facultativa. 

De conformitat amb el previst a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
Subcontractació al Sector de la Construcció, el contractista haurà de disposar d’un Llibre de 
Subcontractació on haurà de reflectir, per odre cronològic, totes les subcontractacions 
realitzades amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 

6. El contractista respectarà en tot moment la legislació ambiental aplicable en tot allò que el 
podria afectar, igualment haurà de disposar dels mitjans adequats per retirar tots els residus 
que pugui generar. 

En cap cas les responsabilitats mediambientals que li corresponen al contractista podran 
generar al CB un cost no previst explícitament al contracte. Si, malgrat això, el CB assumís 
algun cost no previst, com a conseqüència de l’execució del servei objecte de la present 
licitació, repercutirà l’esmentat cost al contractista. 

El contractista haurà d’assegurar que tot el personal implicat en la prestació del servei tingui la 
formació adequada i estigui correctament informats del treball a realitzar, incloses les possibles 
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solucions incidentals. Igualment, el contractista comptarà amb les llicències i/o autoritzacions 
administratives pertinents de caràcter ambiental, que actualment siguin precises o que puguin 
resultar necessàries en un futur, per la prestació de l’objecte d’aquest contracte durant la 
vigència del mateix. 

Serà per compte del contractista i de la seva exclusiva responsabilitat el tractament dels 
residus que es generin per la realització dels treballs encomanats, de conformitat amb 
l’establert al Reial Decret 833/1998, donant als residus el tractament i emmagatzematge que 
preveu la normativa en vigor, i la normativa autonòmica que resulti d’aplicació.  

7. Els materials utilitzats a les obres hauran d’ajustar-se a les instruccions i a la normativa sobre 
condicions generals i homologació de materials i a les específiques que estableixin el projecte 
d’obres.  

Tots els materials que s’usin a les obres seran sotmesos a examen i acceptació previs de la 
Direcció Facultativa. Si la Direcció Facultativa no acceptés els materials presentats, ho 
comunicaria a l’Empresa contractista per escrit motivat o mitjançant la inscripció al Llibre 
d’ordres. 

 

21.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
L’acta de comprovació del replantejament s’aixecarà dins del mes següent a la data de 
formalització del contracte (art. 229 del TRLCSP). 

 

22.- PLA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, el contractista 
presentarà al CB el Pla de Seguretat i Salut al treball. El Coordinador de Seguretat i Salut 
informarà en un termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas 
negatiu, indicarà els punts que s’han de corregir, pel que se li assignarà un termini d’acord amb 
la importància de les correccions, mai superior a set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut al treball serà d’un 
mes des de la firma del contracte. Si, per incomplir el contractista els terminis indicats al 
paràgraf anterior, no fos possible començar les obres en rebre autorització per l’inici de les 
mateixes, no podrà reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu. L’esmentat 
incompliment donarà lloc a la imposició d’una penalitat. 

 

23.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 

A la signatura del contracte, i durant el termini d’execució, l’adjudicatari haurà de tenir subscrit 
una assegurança de responsabilitat civil per la suma assegurada que es determini a l’apartat K 
del Quadre de característiques. Podrà complir-se aquesta condició mitjançant l’extensió al 
present contracte de l’assegurança que ja tingués concertada l’empresa adjudicatària, sempre 
que resulti coberta la suma assegurada exigida al plec i així s’acrediti mitjançant la 
corresponent certificació expedida en nom de la companyia asseguradora per persona amb 
poder suficient.  
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24.- ASSEGURANÇA A TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ 

 

Abans de l’inici de les obres, i durant el termini d’execució, el contractista haurà de tenir 
subscrit una assegurança a tot risc de construcció per la suma assegurada que es determini a 
l’apartat J del Quadre de característiques. 

Podrà complir-se aquesta condició mitjançant l’extensió al present contracte de l’assegurança a 
tot risc de construcció que ja tingués concertada l’empresa adjudicatària, sempre que resulti 
coberta la suma assegurada exigida al plec i així s’acrediti mitjançant la corresponent 
certificació expedida en nom de la companyia asseguradora per persona amb poder suficient. 

Abans d’aixecar l’acta de comprovació del replanteig es verificarà el compliment d’aquesta 
obligació.  

 

25- OBLIGACIONS LABORALS I SOCIALS 
 

1.- El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria LABORAL I 
SEGURETAT SOCIAL i de SEGURETAT I SALUT en el treball. El CB en cap cas assumirà 
relació laboral ni responsabilitat de cap tipus amb el personal dedicat pel contractista a 
l’execució del contracte. 

 

Correspon exclusivament al contractista la selecció del personal que, reunint els requisits de 
titulació i experiència exigits als plecs ( en els casos que s’estableixi requisits específics de 
titulació i experiència), formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sens 
perjudici de la verificació per part del CB del compliment d’aquells requisits. 

 

L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat a l’equip de treball, i que es variacions 
en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no alterar el 
bon funcionament dels treballs (quan existeixin raons que justifiquin aquesta exigència), 
informant en tot moment al CB. 

 

L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de mode real, efectiu i continu, sobre el 
personal integrant de l’equip de treball de l’execució del contracte, el poder de direcció inherent 
a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de 
permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de baixa o 
absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de 
cotitzacions  i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria 
de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i 
obligacions es derivin de la relació contractual entre l’empleat i l’empresa contractista. 

 

2.- L’adjudicatari controlarà l’observança de les condicions de caràcter laboral i social per part 
dels subcontractistes. 
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3.- Quan al quadre de característiques de la licitació s’exigeixi com a condició especial 
d’execució el compliment d’obligacions de caràcter social, el contractista està obligat a complir 
les següents: 

 

a) Contractar a l’execució del contracte un percentatge de treballadors fixes igual o 
superior al 20%. 

b) Contractar en l’execució del contracte un percentatge de treballadores que, sobre el 
total de nous contractes que es realitzin, sigui igual o superior a la mitja nacional en el 
sector de la construcció, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la 
construcció ho permeti. 

c) Contractar en l’execució del contracte un percentatge de treballadors minusvàlids igual 
o superior al 1% sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construcció ho 
permeti. 

d) Executar l’obra complint estrictament la legislació sobre prevenció de riscos laborals, 
Sense perjudici d’altres responsabilitats per infracció de les referides normes, 
s’entendrà incomplert de mode essencial aquest contracte quan amb ocasió de 
l’execució de l ‘obra i en el període d’un any s’hagin imposat per l’autoritat laboral 
competent, mitjançant resolució definitiva en via administrativa, dues sancions molt 
greus, per incompliment de la legislació sobre prevenció de riscos laborals. 

 

26.- OBLIGACIÓ DE SUBCONTRACTAR 

 

Quan així s’hagi establert en el Quadre de característiques de la licitació, el contractista estarà 
obligat a subcontractar fins a un 50 per 100 de l’import del pressupost del contracte (article 227. 
7 del TRLCSP). 

 

 

27- CONFIDENCIALITAT 

Quan així s’hagi establert l’adjudicatari estarà obligat a guardar confidencialitat sobre les dades 
o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, 
o que ell hagués conegut o conegui amb ocasió de la seva execució. Aquest caràcter de 
confidencialitat existirà, en tot cas, respecte de tota aquella informació que, per la seva pròpia 
naturalesa, ha de ser tractada com a tal (article 140 del TRLCSP). 

 

28- PENALITATS PER INCOMPLIMENT. 
 

1.- El contractista resulta obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per a la 
seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats. 

 

La constitució en mora pel contractista no precisarà intimació prèvia per part del CB. La 
imposició de penalitats conseqüents amb el referit retràs s’aplicarà automàticament per l’òrgan 
de contractació. 
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La demora en el compliment dels terminis, totals o parcials, donarà lloc, en tot cas, a la 
imposició de les penalitats establertes a l’article 212 del TRLCSP. 

 

L’import de les penalitats no exclou la indemnització a que pugui tenir dret el CB per danys i 
perjudicis originats per la demora de l’adjudicatari. 

 

Si el retràs fora per motius no imputables a l’adjudicatari s’estarà a allò disposat a l’article 213. 
2 del TRLCSP. 

 

2.- En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del mateix o per al supòsit 
d’incompliment dels compromisos o de les obligacions essencials d’execució del contracte que 
s’haguessin establert s’estarà allò disposat als articles 64 i 118 del TRLCSP. 

 

Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, a no ser que, 
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’ incompliment és greu o molt greu, en quin 
cas es podrà arribar fins a un 5% o fins el màxim legal del 10%, respectivament. 

 

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació que serà immediatament 
executiu i es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, han d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que, en el seu cas, 
s’hagués constituït. 

 

29.- SUBCONTRACTACIÓ 

 

1.- De conformitat amb l’article 227 del TRLCSP, l’adjudicatari està obligat a comunicar 
anticipadament i per escrit la intenció de celebrar subcontractes. 

 

El compliment del requisit de la comunicació prèvia s’entén sense perjudici d’allò establert a 
l’article 43 de la Llei General Tributaria en quan a la justificació pel contractista d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries. 

 

2.- Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a l’article 
227.2 del TRLCSP o el límit màxim especial que pugui establir-se per a la subcontractació en el 
quadre de característiques, s’imposarà  la penalitat regulada a l’article 227.3 amb subjecció al 
següent: 

 

- Es farà efectiva mitjançant deducció de les quanties que, en concepte de pagament 
total o parcial, han d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia. 

- Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l’import del subcontracte, a no ser 
que motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’ incompliment és greu o molt 
greu, en quin cas podrà arribar fins a un 10% o fins el màxim legal del 50%, 
respectivament. 

La reiteració en l’ incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat. 
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30- DESPESES EXIGIBLES AL CONTRACTISTA. 

 

1.- Senyalització de l’obra. 

 

El contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals precisos per a indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa de la 
marxa d’aquells, tant en la referida zona com en els espais limítrofs i immediacions, així com a 
complir les ordres sobre instal·lació de senyals complementàries o modificació de les ja 
instal·lades. 

 

2.- Danys a tercers. 

 

De conformitat amb l’article 214 del TRLCSP, el contractista serà responsable dels danys i 
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, a excepció que siguin conseqüència immediata i directa d’una ordre 
del CB. 

 

3.- Despeses de Formalització del contracte. 

Si el contracte es formalitza mitjançant escriptura pública, l’adjudicatari lliurarà al CB una còpia 
de la mateixa. Les despeses de formalització correran a càrrec de l’adjudicatari. 

 

4.- Taxes i impostos . 

 

Seran a compte del contractista tots els tributs de qualsevol índole que gravin les operacions 
necessàries per a l’execució de l’obra. 

 

5.- Drets d’escomesa. 

Seran de compte del contractista el pagament dels drets d’escomesa i / o connexió a les 
diferents xarxes de subministraments generals necessaris per a l’execució de les obres. 

 

6.- Verificació per Col·legis professionals. 

 

Els treballs professionals necessaris per a l’execució que siguin realitzats per tècnics Superiors, 
seran verificats pel respectiu Col·legi professional. 

 

7.- Anàlisi i assajos. 

 

Les despeses que s’ocasionin pels anàlisi i assajos sempre que no rebassin l’1 per cent del 
pressupost  base de licitació. 
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31.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 

Per a la possibilitat que en el present contracte pugui ser modificat, s’estarà allò que disposa 
l’apartat J del Quadre de Característiques, en aplicació dallò establert per l’article 219 del 
TRLCSP. 

 

En cas que el referit així ho indiqui, el present contracte serà susceptible de modificació. Així, 
un cop perfeccionat el contracte, el CB podrà introduir modificacions en el mateix per raons 
d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva  necessitat a 
l’expedient, i ajustant-se als límits establerts a l’article 107 del TRLCSP. 

 

Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se de conformitat a allò que disposa 
l’article 156 del TRLCSP. 

 

32..- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
No serà possible la cessió del contracte sense la prèvia autorització per escrit del CB. 

 

Els drets i obligacions que es derivin del contractes podran ser cedits per l'adjudicatari a un 
tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant 
de l'adjudicació del contracte. 

 

33.- TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia serà l'assenyalat a l'apartat F del quadre de característiques del present 
plec, i començarà a partir de la data de l'acta de recepció de les obres. 

 

34.- COMPLIMENT DEL CONTRACTE 
L'empresa contractista garantirà la bona realització de les obres durant l'execució i el termini de 
garantia, essent responsable de les faltes que s'adverteixin. 

 

La recepció del contracte es regirà per allò establert a l'article 235 del TRLCSP. 

 

Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de les 
següents obligacions: 

 

- la neteja final de les obres, havent el contractista d'haver restituït a la seva situació inicial les 
zones afectades per les obres i no ocupades per aquestes. 

- el manteniment de l'assegurança a tot risc de construcció. 

-el manteniment de l'assegurança de responsabilitat civil. 

-les obligacions de caràcter social. 

-el compliment no defectuós del contracte. 
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-el compliment dels criteris d'adjudicació. 

 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà 
d'aprovar la certificació final de les obres executades. 

 

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el CB, les donarà 
per rebudes aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia. 

 

Quan les obres no es trobin en bon estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el 
Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises 
fixant un termini per solucionar aquells. Si transcorregut el referit termini el contractista no ho ha 
resolt, podrà ser-li concedit un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 

La Direcció Facultativa, prèvies les comprovacions que estimi pertinents, ordenarà a l’empresa 
contractista durant l’execució del contracte o durant el termini de garantia la demolició i 
reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades, així com de les que 
fonamentadament estimi que existeixen vicis o defectes ocults.  

 

Les despeses de demolició i reconstrucció aniran a càrrec de l’empresa contractista, a excepció 
de les que obeint a possibles vicis o defectes ocults no resultés comprovada la seva existència 
real. 

 

Dins 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 un informe sobre l’estat de les obres. Si 
aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, a excepció d’allò 
que disposa l’article 236 del TRLCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia i  
a la liquidació del contracte. 

 

35.- EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte quedarà extingit per compliment o per resolució. 

 

1.- El Contractes s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb 
els termes del mateix i a plena satisfacció del CB, la totalitat del seu objecte. 

 

2.-Seran causes de resolució del contracte les previstes a als articles 223 i 237 del TRLCSP 

 

Sant Adrià de Besòs, febrer de 2015 
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ANNEX NÚM. 1 
 
MODEL DE DECLARACIÓ EXPRESSA RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA 
L'EMPRESA EN PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DEL 
COMPLIMENT D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL. 

 

El Sr. _____ en la seva qualitat de ____ de l'Empresa _______, DECLARA SOTA LA SEVA 
RESPONSABILITAT: 

 

Que l'empresa a la qual representa, es troba al corrent del compliment de les Obligacions 
Tributàries i de Seguretat Social imposades per les Disposicions vigents. 

 

Que l'empresa a la qual representa, els seus representants i els seus administradors no estan 
incursos en cap de les restants prohibicions de contractar assenyalades a l'article 60 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre.  

 

L'adjudicació de contractes a persones que es trobin compreses en algun dels supòsits 
mencionats serà nul·la de ple dret, amb els efectes, en el seu cas indemnització de danys i 
perjudicis que es preveuen al TRLCSP. 

 

(Lloc, data i signatura) 
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ANNEX 2A  

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA FIANÇA PROVISIONAL 

(LEGITIMAT PER FEDATARI PÚBLIC) 

 

El (Banc o la Companyia) _____ i en el seu nom i representació el Sr. /Sra _________ en 
qualitat de ________ i segons les facultats que consten en l’Escriptura de Poder atorgada 
davant del Notari de _____, el Sr. ____, amb data de ____, número ___ del seu protocol, i que 
afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix en avalista fiador solidari de l’empresa 
______________, en interès i benefici del CONSORCI DEL BESÒS i fins a la suma de  ******** 
€ (3% del pressupost de licitació IVA no inclòs), a efectes de garantir l’exacte compliment per 
l’empresa mencionada de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin d'aplicació com a 
conseqüència de la participació en la licitació per procediment obert i possible adjudicació del 
contracte d'obres per a__________________________________. 
 
L’aval indicat es presta pel (Banc o Companyia) ________, amb expressa i formal renúncia als 
beneficis d’excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d’aplicació i a 
tal efecte declara el_________ (Banc o Companyia) que vol obligar-se i s’obliga conjuntament i 
solidàriament amb l'empresa _______ fins a la finalització del termini de vigència de l’oferta  
d’aquesta, o fins la formalització del contracte definitiu en el cas que l’avalat resultés 
adjudicatari, a pagar amb caràcter incondicional, dins, com a màxim, dels vuit dies següents a 
ser requerit, la suma o sumes que, fins la concurrència de la xifra afiançada (3% del pressupost 
de licitació IVA no inclòs) s’expressi en el requeriment, renunciant el Banc expressa i 
solemnement, a tota excepció o reserva en quant a l’entrega de les quantitats que li fossin 
reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en que aquestes poguessin fonamentar - se i 
encara que es manifestés oposició o reclamació per part de __________ o de tercers, 
qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX 2B  

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA FIANÇA 
PROVISIONAL 

(LEGITIMAT PER FEDATARI PÚBLIC) 

Certificat número____  

______________________________, (en endavant , l’assegurador), amb domicili a _____, 
carrer  __________, i amb NIF  _______________, degudament representat pel Sr. ____, amb 
poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de 
________________________. 

 

ASSEGURA 

 

A ____, NIF /CIF _________ en concepte de prenedor de l’assegurança, davant el CONSORCI 
DEL BESÒS, fins a l’import de ______ ( 3% del pressupost de licitació IVA NO INCLÒS),  a 
efectes de garantir l’exacte compliment pel prenedor de l’assegurança de totes i cadascuna  de 
les obligacions derivades de la seva participació en la licitació per procediment obert i possible 
adjudicació del contracte d’obres per a _________________. 

 

La falta de pagament de la prima, sigui aquesta única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest s’extingirà, ni la cobertura de l’assegurador 
quedarà suspensa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en el cas de que l’assegurador hagi 
fet efectiva la garantia. 

 

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que poguessin correspondre-li 
contra el prenedor de l’assegurança. 

 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar al CONSORCI DEL BESÒS i a pagar amb 
caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que fins la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 

 

La present assegurança estarà en vigor fins a la finalització del termini de vigència de l’oferta 
que en relació amb el procediment obert referit, el prenedor de l’assegurança presenti al 
CONSORCI DEL BESÒS. 

 

Signatura. 
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ANNEX 3 
 
MODEL D’AVAL DEFINITIU 
(INTERVINGUT PER FEDATARI PÚBLIC) 
 
El (Banc o la Companyia) _____ i en el seu nom i representació el Sr. /Sra _________ en 
qualitat de ________ i segons les facultats que consten en l’Escriptura de Poder atorgada 
davant del Notari de _____, el Sr. ____, amb data de ____, número ___ del seu protocol, i que 
afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix en avalista fiador solidari de l’empresa 
______________, en interès i benefici del CONSORCI DEL BESÒS i fins a la suma de  ******** 
€ (5% de l'import d'adjudicació), a efectes de garantir l’exacte compliment per l’empresa 
mencionada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent Contracte 
d’obres relatiu a __________________.. 
 
L’aval indicat es presta pel (Banc o Companyia) ________, amb expressa i formal renúncia als 
beneficis d’excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d’aplicació i a 
l’efecte declara el (Banc o Companyia) que vol obligar-se i s’obliga conjuntament i 
solidàriament amb la companyia _______ fins a la liquidació pel CONSORCI  DEL BESÒS del 
contracte d’obres mencionat, a pagar amb caràcter incondicional i dins de, com a màxim, dels 
vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins la concurrència de la xifra fiada de 
******€ (5% de l'import d'adjudicació) s’expressi al requeriment, renunciant el (Banc o la 
Companyia), expressa i solemnement, a tota excepció o reserva en quant a l’entrega de les 
quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en que aquestes 
poguessin fonamentar - se i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de 
__________ o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 4 

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA 

 

El Sr./Sra __________________, amb DNI número ______, actuant en nom (propi o de 
l’empresa que representa), consultat l’anunci publicat en el BOPB o en el perfil del contractant 
del Consorci del Besòs en data ________, de la licitació del contracte d’obres relatiu a _______ 
adjudicar per procediment obert, i assabentat de les condicions, requisits i obligacions que 
s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte  amb denominació __________, es compromet en 
nom (propi o de l’empresa que representa) a prendre al seu càrrec la seva execució amb 
estricta subjecció al plec de condicions particulars i al projecte d’obres, i a les condicions i 
requisits exigits a la legislació vigent, en els següents termes: 

 

Preu (1)  

 

IVA (2)  

 

 

 

(1) La proposta econòmica que es realitzi , expressant clarament la quantitat en euros, en 
lletra i número, serà la quantitat resultant del PRESSUPOST GENERAL que 
s’acompanya. 

(2) Ha d’indicar-se com a partida independent, l’import sobre el Valor afegit que ha de ser 
repercutit. 

 

Termini de validesa de l'oferta:   4 mesos 

 

___, de ___ de _____ 
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