Unitat Tècnica
Referència: MGV

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DE
L’OBRA CONSISTENT EN EL: “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LES VORERES DEL
CARRER ROSARI, ENTRE EL CARRER MONTCABRER I LA RAMBLA VINYALS”
1.- Definició de l'objecte del contracte i règim jurídic
1.1. Aquest Plec té per objecte la contractació de l’obra relativa al ”Projecte d’ampliació de les
voreres del carrer Rosari, entre el carrer Montcabrer i la Rambla Vinyals.”
1.2. Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per allò establert en aquest Plec i a
més de les disposicions d’aquest, per les establertes en: la normativa sectorial específica; la
Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, sobre coordinació
dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de subministrament i de
serveis; el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques; la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i les disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin; el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret núm.
179/1995, de 13 de juny; la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals; i les Ordenances Municipals vigents.
En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret administratiu,
i, en darrer terme, les de Dret privat.
1.3. En relació amb l’article 67.2.a) del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RGLCAP), el codi CPV que correspon és: 45233252-0.
2.- Necessitats administratives a satisfer
Les necessitats administratives a satisfer i els factors que intervenen en el present contracte
estan acreditats a l’expedient corresponent.
3.- Valor estimat del contracte i pressupost de licitació
3.1. El valor estimat del contracte d’acord amb allò previst a l’article 88 del TRLCSP suma la
quantitat de 68.132,02 € (SEIXANTA-VUIT MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOS
CÈNTIMS).
3.2. El pressupost de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 68.132,02 €,
(SEIXANTA-VUIT MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS).
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 14.307,72 € (CATORZEMIL TRES-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
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3.3. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícit:
a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports, emmagatzematge i /o
altres.
b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el
treball, incloent-hi en particular totes les derivades de l’elaboració i aplicació de la planificació
preventiva en cas de concurrència empresarial, i els honoraris corresponents.
c) Les despeses corresponents al control de qualitat.
d) L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s’hi
produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a conseqüència de la negociació
col·lectiva.
e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció
dels permisos i llicències necessàries per al contractista per a l’execució de l’obra, llevat dels
relatius a expropiacions, servituds i les llicències i tributs locals, que aniran a càrrec de la
Corporació.
f) Les despeses corresponents a la gestió de residus, drets d’abocament i mesures
mediambientals.
3.4. D’acord amb l’article 88 del TRLCSP, totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports,
valors, pressupost o equivalents s’entendran sempre referides sense IVA.
4.- Partides pressupostàries
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 619.01155 del vigent pressupost de la Corporació.
5.- Òrgan de contractació
Correspon a la Junta de Govern Local, en virtut del decret de delegació de data 17 de juny de
2011 (BOP de 30-06-2011), actuar com a òrgan de contractació del present procediment.
6.- Perfil del contractant
Es podrà accedir a les dades de l’anunci de la present licitació a la pàgina web:
www.cabrerademar.cat.
7.- Termini d’execució
El contracte tindrà un termini màxim d’execució de 12 SETMANES a comptar des de la data de
formalització de l’acta de comprovació de replantejament, si ja ha estat notificada l’aprovació
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, l’inici de les
obres es comptarà des de la data de l’esmentada notificació.
Sense perjudici de l’anterior previsió, en cas de formalitzar-se una acta d’inici d’obres, el termini
d’execució començarà a comptar a partir de la seva signatura.
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8.- Procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert i es tramitarà de conformitat amb l’article 138.2 i concordants del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
9.- Documentació amb caràcter contractual
Formen part de la documentació contractual el contracte, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, el projecte i la documentació tècnica incorporada a l’expedient.
10.- Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació de la present contractació, que
haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 2.000,- euros.
11.- Aptitud i capacitat
Els licitadors hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat d’obrar.
En cas de persones jurídiques hauran de justificar que l’objecte social de l’entitat compren el
desenvolupament de totes les activitats que són objecte del present contracte.
Les empreses no comunitàries, a més de l’acreditació de les condicions d’aptitud, capacitat i
solvència, hauran de justificar mitjançant els medis establerts a l’article 55 del TRLCSP
l’aplicació en llurs respectius Estats d’origen del principi de reciprocitat en relació amb
l’admissió d’empreses espanyoles a la participació en la contractació pública en aquells, amb
l’excepció prevista a l’article 55.1 del citat text.
12.- Prohibició de contractar
Els licitadors no podran estar incursos en cap de les causes de prohibició de contractar
establertes a l’article 60 del TRLCSP.
13.- Solvència econòmica, financera i tècnica
El licitadors podran acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica necessària per
concórrer al present procediment d’adjudicació justificant que ostenten la classificació següent:
Grup G, subgrup 6, categoria b
En defecte de classificació, la solvència econòmica, financera i tècnica s’acreditarà per algun
dels mitjans previstos a l’article 75, apartats b) i c) del TRLCSP en quant a la solvència
econòmica i financera i per algun dels mitjans previstos a l’article 76, apartats a), b) i f) de
l’esmentat text refós en quant a la solvència tècnica.
14.- Criteri d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes
Cada licitador només podrà presentar una oferta.
Els criteris de valoració d’ofertes, per ordre decreixent d’importància, expressats en punts de
valoració sobre un total de 70 punts són els següents:
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Proposició econòmica
Valoració del Planning de l’obra
Reducció del termini d’execució
Ampliació del termini de garantia

Fins a un màxim de 40 punts
Fins a un màxim de 10 punts
Fins a un màxim de 10 punts
Fins a un màxim de 10 punts

CRITERI SUJECTE A JUDICI DE VALOR: VALORACIÓ DEL PLANNING. Fins a un màxim
de 10 punts.
Es valoraran la concreció en la descripció dels treballs a executar. El Planning no podrà
excedir de 8 pàgines en “Arial 10”.
En cas d’oferir la reducció del termini d’execució de l’obra, s’haurà de justificar necessàriament
dins del contingut del Planning.
CRITERIS SUBJECTES A VALORACIÓ AUTOMÀTICA:
PROPOSICIÓ ECONÒMICA. Fins a un màxim de 40 punts.
El licitador que ofereixi el preu més baix obtindrà la puntuació màxima de 40 punts. La
valoració de la resta d’ofertes s’obtindrà per l’aplicació de la fórmula següent:
Oferta més baixa presentada x40=
Oferta presentada que s’avalua
La Mesa de Contractació considerarà que les proposicions són anormals o desproporcionades
a aquelles ofertes que es trobin en algun dels supòsits contemplats en l’article 152 del TRLCSP
i 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
En cas d’empat en la puntuació es decidirà l’adjudicació a favor d’algun dels licitadors que
reuneixin les especificacions de la disposició addicional 5a. del TRLCSP.
En tot cas, l’òrgan de contractació es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a favor de
l’oferta que millor compleixi amb els criteris de selecció assenyalats, o a declarar-lo desert.
REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ. Fins a un màxim de 10 punts
La durada estimada dels treballs projectats està fixada en 12 SETMANES.
Les ofertes de reduccions de termini d’execució dels treballs s’hauran d’ajustar als models
d’oferta següent sense que els licitadors puguin introduir variacions en dies o fixar altres
terminis diferents dels establerts en aquest plec i que es concreten de la forma següent:
Oferta d’execució dels treballs en el termini total de 7 setmanes ...... 10 punts
Oferta d’execució dels treballs en el termini total de 8 setmanes .........8 punts
Oferta d’execució dels treballs en el termini total de 9 setmanes .........6 punts
Oferta d’execució dels treballs en el termini total de 10 setmanes.........4 punts
AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA. Fins a un màxim de 10 punts
S’acceptarà com a millora l’ampliació del termini de garantia establert en el present plec de
clàusules que es valorarà de la forma següent:
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Es valorarà assignant puntuació màxima (PMAX) a la proposta que ofereixi la major ampliació del
termini de garantia, expressada en mesos enters (XMAX). Es determinarà la puntuació de les
propostes restants (Pi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta major.
XMAX = PMAX
Pi = (Xi / XMAX) x PMAX
No es prendran en consideració les ampliacions de terminis inferiors a 12 mesos.
En cas d’oferir aquesta millora, el licitador haurà de complimentar el model previst en l’apartat
16 del present Plec.
15.- Variants i alternatives
No s’admetran variants ni alternatives.
16.- Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per a prendre part a la licitació es pot presentar al Registre General de
l'Ajuntament, Plaça Ajuntament, 5, de dilluns a divendres de 8:30 a 14.30 hores, dins el termini
de 26 dies naturals, article 159 del TRLCSP, a comptar del següent a la publicació de l’anunci
en el Butlletí Oficial de la província o enviar per correu dins del termini assenyalat anteriorment.
Cas que l’últim dia de presentació d’ofertes fos inhàbil, s’entendrà prorrogada la data de
presentació fins al següent dia hàbil.
Si les propostes s’envien per correu, el licitador haurà de justificar la data de lliurament a
l'oficina de correus i comunicar a l’òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex,
fax, telegrama o correu electrònic, el mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la proposta si
l’òrgan de contractació la rep amb posterioritat a la data de finalització del termini. No obstant
això, si transcorreguts 5 dies naturals següents a la indicada data encara no s’ha rebut la
proposta, aquesta no serà admesa.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i
haurà de presentar-se en TRES sobres, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en full apart,
una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es
detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció: Documentació relativa a la contractació de l’obra: “PROJECTE
D’AMPLIACIÓ DE LES VORERES DEL CARRER ROSARI, ENTRE EL CARRER
MONTCABRER I LA RAMBLA VINYALS” presentada per ...……......." i que haurà de
contenir la documentació següent:
• Relació numerada de la documentació inclosa.
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• La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que
el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica,
a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder
notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució de la societat o
entitat. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En
el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles que pertanyin a estats membres de la Unió Europea, hauran
d’acreditar la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on
estan establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà amb l’informe de la
Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’Oficina consular en
l’àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa.
• Declaració responsable del licitador que manifesti que no es troba incurs en cap de les
prohibicions de contractar previstes a l’article 60 del TRLCSP atorgada davant una autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. Quan es tracti d’empreses
d’estats membres de la Unió Europea podrà presentar declaració responsable atorgada
davant una autoritat judicial.
• Cas que l’empresa tingui a la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat
superior al 2%, declaració responsable, signada pel seu representant, en que assegura la dita
circumstància.
• Certificat o document de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en que consti que ha
presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del Reglament, així com acreditar
estar donat d’alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la
matrícula d'aquest impost, referida a l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost
completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa. En tot cas, les
empreses hauran d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.
• Certificat o document del Ministeri de Treball i Seguretat Social, acreditatiu d'estar al corrent
de les obligacions envers la Seguretat Social.
• Certificat emès per la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, acreditatiu
de la inexistència de deutes tributaris amb la Corporació Local.
• Certificat de la classificació de l’empresari o documentació equivalent, que justifiqui la
solvència econòmica, financera i tècnica.
• En el supòsit que en la present licitació presentin ofertes individualitzades empreses d’un
mateix grup, aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem, havent
d’expressar, així mateix, el percentatge de participació.
• Compromís d’UTE. Els licitadors podran presentar les seves ofertes conjuntament amb
altres empreses, en aquest cas mitjançant el compromís de constitució d’una Unió Temporal
d’Empreses (UTE) en el cas d’esdevenir adjudicatàries. A tal efecte, les empreses que tinguin
intenció de constituir una UTE, hauran de presentar una sola oferta, en la qual indiquin els
noms, les circumstàncies i la participació dels seus membres.
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L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en el supòsit que
aquesta esdevingui adjudicatària. Les empreses que conformin la UTE hauran de nomenar un
apoderat o representant únic.
• Cas de licitadors estrangers, declaració de submissió expressa a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin sorgir del
contracte.
• Domicili. Tots els licitadors hauran d’indicar un domicili per a la pràctica de notificacions.
Hauran de manifestar de forma expressa que accepten el correu electrònic com a mitjà de
comunicació i en designaran un i un número de fax.
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya estaran eximits de presentar part de la documentació requerida en el present plec.
En aquest cas serà suficient presentar la “fitxa resum” acreditativa de la personalitat,
representació, solvència tècnica, econòmica i financera, no concurrència de prohibicions per a
contractar i classificació.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció: PLANNING relatiu a la contractació de l’obra: “PROJECTE
D’AMPLIACIÓ DE LES VORERES DEL CARRER ROSARI, ENTRE EL CARRER
MONTCABRER I LA RAMBLA VINYALS” presentada per ........ i que haurà de contenir el
Planning de l’obra. El Planning no podrà excedir de 8 pàgines en “Arial 10”.
SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció: Proposició econòmica relativa a la contractació de l’obra:
“PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LES VORERES DEL CARRER ROSARI, ENTRE EL
CARRER MONTCABRER I LA RAMBLA VINYALS” presentada per ........ i que haurà de
contenir la documentació següent:
• Relació numerada de la documentació inclosa.
•

La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en representació
de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................,
núm..........),
DECLARA: Que assabentat/da de l’expedient de contractació i del Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la contractació de l’obra relativa al “Projecte
d’ampliació de les voreres del carrer Rosari, entre el carrer Montcabrer i la Rambla Vinyals” es
compromet a executar-lo amb estricta subjecció al mateix, per la quantitat de:............... (La
quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres). IVA exclòs.
Aquest preu representa una baixa del .....% que és aplicable als preus unitaris del pressupost
del projecte d’obres.
(Lloc, data i signatura del licitador)."
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•

La proposta d’ampliació del termini de garantia haurà d’ajustar-se al model següent:

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en representació
de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................,
núm..........),
DECLARA: Que assabentat/da de l’expedient de contractació i del Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la contractació de l’obra relativa al “Projecte
d’ampliació de les voreres del carrer Rosari, entre el carrer Montcabrer i la Rambla Vinyals”
OFERTA un termini de garantia TOTAL de.....MESOS la qual cosa representa una ampliació
en.....MESOS respecte del termini fixat al plec de clàusules administratives particulars que
regulen la present licitació.
(Lloc, data i signatura del licitador)."
•

La proposta de reducció del termini d’execució haurà d’ajustar-se al model següent:

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en representació
de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................,
núm..........),
DECLARA: Que assabentat/da de l’expedient de contractació i del Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la contractació de l’obra relativa al “Projecte
d’ampliació de les voreres del carrer Rosari, entre el carrer Montcabrer i la Rambla Vinyals”
OFERTA executar els treballs en un TERMNI TOTAL de.........SETMANES, la qual cosa suposa
una reducció de..... SETMANES respecte del termini fixat.
(Lloc, data i signatura del licitador)."
17.- Garantia:
La garantia a constituir per l'adjudicatari serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació,
exclòs l’IVA i s’haurà de prestar en qualsevol de les formes assenyalades a l’article 96.1 del
TRLCSP.
En cas que es considerés necessari el reajustament de garanties s’estarà a allò previst a
l’article 99 del TRLCSP.
En el supòsit d'adjudicació a un empresari la proposició de la qual hagués incorregut inicialment
a la presumpció d’oferta amb valor anormal o desproporcionat, l'òrgan de contractació podrà
exigir al contractista la constitució d'una garantia definitiva del 10 % del preu del contracte, art.
95 del TRLCSP.
La garantia dipositada respondrà de les responsabilitats previstes a l'article 100 del TRLCSP.
La devolució i la cancel·lació de les garanties s'efectuarà de conformitat amb el que disposa
l'article 102 del TRLCSP.
L’adjudicatari s’obliga a constituir la garantia en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del
següent a aquell en que hagués rebut el requeriment, art. 151.2, TRLCSP.
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18.- Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:
1. L’Ajuntament, es reserva expressament, els drets que corresponguin al descobridor
d’objectes d’art, antiguitats, monedes i en general els objectes de tota mena que es trobin a les
excavacions i demolicions practicades en els terrenys ocupats per a l’execució de les obres.
El contractista té l’obligació d’avisar al Director de les Obres i adoptar totes les mesures
necessàries que per a l’extracció d’aquests objectes li siguin indicades pel director i el dret a
que se li aboni l’excés de despeses que aquests treballs puguin provocar.
El contractista resta també obligat a advertir al seu personal dels drets de l’Ajuntament sobre
aquest extrem, sent responsable subsidiari de les sostraccions o desperfectes que pugui
ocasionar el personal empleat a l’obra.
2. Si en el decurs de la realització de les obres es produís la troballa de restes arqueològiques
i aquestes tinguessin una gran importància que obligués a paralitzar la totalitat dels treballs,
segons informe emès pels Òrgans de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya o fessin inviable la continuació de les obres del projecte, l’Ajuntament
podrà resoldre el contracte, abonant al contractista les despeses de les obres realment
executades fins a la data de la suspensió, inclosa la part proporcional de despeses generals i
benefici industrial que els correspongui i segons liquidació efectuada pel facultatiu director de
les obres, sense que el contractista pugui fer cap tipus de reclamació al respecte per danys i
perjudicis, lucre cessant o dany emergent ni per cap altre concepte.
En cas de resoldre el contracte l’adjudicatari no podrà retirar les mesures de seguretat i
senyalització de les obres fins previ acord amb el responsable del contracte i/o serveis tècnics.
3. El contractista resta obligat al manteniment, constitució, modificació provisional o definitiva,
reparació i reposició de servituds i serveis afectats per les obres, durant el seu termini
d’execució i la seva conservació fins a la recepció, procurant que no es deixi cap servei sense
ús abans de construir el servei alternatiu i comprovar la seva efectivitat.
4. L’adjudicatari haurà de fer una neteja final d’obra.
5. Anirà a càrrec de l’adjudicatari l’adquisició i el consum de l’aigua i la llum necessaris per a
l’execució de les obres.
6. A la finalització de les obres, l’adjudicatari haurà de presentar, al seu càrrec l’As Built de les
canalitzacions soterrades, una còpia original dels resultats dels assaigs realitzats i certificats de
garanties, quan s’escaigui.
7. L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de 100.000.- euros.
8. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de protecció de dades personals i en
matèria mediambiental.
9. L’adjudicatari haurà de respectar les condicions particulars per l’ocupació de la via pública
següents:
9
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a) L’aplegament de materials de la construcció serà correctament contingut sobre palets.
b) L’ocupació de la calçada, fora de l’àmbit de les obres, podrà ser per defecte en zones
reservades per estacionament i es podrà ocupar amb els elements anteriorment indicats i
contenidors, amb les següents condicions: estarà situada sobre la calçada en línia amb
els estacionaments, de manera que no impedeixi la visibilitat dels vehicles, especialment
en cruïlles i respectant distàncies establertes per als estacionaments. Mai podran situarse en zones de prohibició d’estacionament, pas de vianants, guals, reserves
d’estacionament o càrregues-descàrregues, parades de bus, etc.; ni tampoc ser
col·locats totalment o parcialment sobre elements del mobiliari urbà (tapes, serveis
públics, boques incendis, escocells d’arbres, etc.)
c) L’ocupació de part dels carrils de circulació es podrà realitzar en el casos que no hi hagi
espai suficient, sempre i quan es deixi lliure l’espai suficient per un carril alternatiu. En
aquest cas s’ha de complir els punts h, i, j i k.
d) S’ha d’adaptar a les exigències del trànsit de persones i vehicles, garantint sempre pels
vianants l’existència d’una banda lliure de pas d’obstacles d’un metre d’amplada i 2,10 m
d’alçada.
e) En tot moment l’ocupació estarà neta de terres i runa escampades sobre la via, i un cop
acabada l’ocupació s’haurà d’escombrar completament.
f) Cal mantenir en condicions d’eficàcia tots els elements públics afectats, especialment la
senyalització viària existent de manera que sigui visible per als conductors, traslladant-la
provisionalment si procedeix.
g) S’ha de complir l’establert en l’annex de l’ordenança municipal núm. 45 de llicències
d’Edificació referent a la Regulació dels elements auxiliars de protecció de les obres
relacionades amb la construcció, en relació a la via pública.
h) En cas de realitzar l’ocupació del vial, fora de l’àmbit de l’obra, serà preferentment sobre
espais per estacionament.
i) No es poden aplegar terres a la via pública o adjacents a aquesta que puguin afectar-la
en cas de pluges. Cal aplegar-les en contenidors o retirar.
j) En cap cas l’ocupació, fora de l’àmbit de l’obra, no excedirà el termini establert.
k) En cas d’ocupació parcial dels carrils de circulació dins la calçada, s’haurà de fer un avís
previ D’OCUPACIÓ directament a la Policia Local i amb 48 hores d’antelació.
l) Cal garantir en tot moment una amplada mínima de circulació per a tota mena de
vehicles permesos circular dins la zona del municipi en qüestió.
m) Si la Policia Local ho considera adient, el sol·licitant haurà de col·locar les senyals, rètols,
barreres i personal necessaris per a senyalitzar la zona afectada i regular puntualment el
trànsit.
n) En cas d’ésser estrictament necessari tallar el carrer, s’haurà d’obtenir AUTORITZACIÓ
DE TALL DE CARRER de la Policia Local amb 3 dies d’antelació, inclòs l’àmbit d’obra
habilitat per a transitar.
o) En tot moment s’haurà de garantir als vianants un pas amb totes les mesures de
seguretat adients.
p) S’haurà de garantir amb totes les condicions de seguretat, l’accés a les finques veïnes
afectades per les obres.
q) S’ha de complir l’establert en el Codi d’accessibilitat de Catalunya en quant a protecció i
senyalització de les obres en la via pública.
r) L’ocupació i l’àmbit de l’obra s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barreres estables i
continuades. Haurà d’estar perfectament protegida amb elements adequats i abalisada
amb discos i senyals de trànsit reglamentaris per tal de garantir la total seguretat a
tercers. En cas de fer-se necessari l’ocupació de nit, la senyalització i barreres s’hauran
d’il·luminar amb un mínim de 10 lux, de color reglamentaris, que no podran connectar-se
a les instal·lacions de l’enllumenat.
s) S’ha de senyalitzar i delimitar les obres i les ocupacions de forma que les persones amb
disminució visual puguin detectar a temps l’existència de l’obstacle.
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t) Per obres a la calçada que obliguin a tallar el pas de vehicles es presentarà un pla de
mobilitat de l’obra amb la programació de talls i rutes alternatives. Segons directrius de la
Policia Local es senyalitzarà convenientment i amb 48 h d’antelació als veïns afectats.
10. Prèviament a l’execució de rases o excavacions, l’adjudicatari haurà de realitzar les cales i
comprovacions necessàries per a localitzar els possibles serveis soterrats i tenint en compte la
informació de les companyies corresponents, informació que haurà d’haver sol·licitat i obtingut
d’acord amb els protocols de les mateixes.
11. El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i
unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’origini, seran a càrrec del
contractista fins el límit de l’u i mig per cent (1,5%) de l’import del tipus de licitació.
12. L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la
normativa vigent sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i,
específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, en el seu cas, els costos de
gestió i drets d’abocament, d’acord amb el que disposa el Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat per Decret 161/2001, de 12
de juny. Igualment, haurà de complir amb les previsions del RD 396/2006 de 31 de març sobre
treballs amb amiant.
13. Prèviament i durant l’execució de les obres, serà obligació del contractista desenvolupar les
tasques que calguin per a la gestió i coordinació de qualsevol actuació relacionada amb les
companyies de subministrament.
14. Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar
l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions
davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels
projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne
l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i
legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el
pressupost d’adjudicació. Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran
obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de
servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.
19.- Responsable del contracte, direcció de l’obra i delegat d’obra
Es designa com a responsable del contracte, al tècnic municipal Sr. Ramón Vila Bot, d’acord
amb allò previst en l’article 52 del TRLCSP. El director d’obra que designi l’òrgan de
contractació exercirà les funcions de direcció, inspecció, comprovació i vigilància necessàries
per a la correcta execució de l’obra contractada. El director de les obres podrà ser ajudat pel
personal que l’òrgan de contractació designi.
El delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària que es
concreta en grau mig.
20.- Assegurança
L’adjudicatari subscriurà una pòlissa d’assegurança mínima de 100.000,00 euros que cobreixi
la responsabilitat civil, pels possibles danys ocasionats per l’execució del present contacte.
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21.- Règim de pagament
El pagament s’efectuarà prèvia presentació de certificacions mensuals dels treballs executats
que s’abonaran de conformitat amb el que estableix l’article 216 del TRLCSP.
22.- Causes de resolució i efectes
S’estarà a allò previst en els articles 223 i 237 del TRLCSP, i amb els efectes que per a cada
supòsit s’hi determinen en els articles 225 i 239 del TRLCSP. En particular es considerarà
causa de resolució del contracte l’incompliment de les condicions especials d’execució
previstes en el punt 24 del present plec.
23.- Cessió
L’adjudicatari podrà cedir els drets i obligacions derivats del contracte a un tercer, en els termes
i condicions de l’article 226 del TRLCSP.
24.- Subcontractació
L’adjudicatari no podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte sense l’autorització
expressa de l’Ajuntament.
L’adjudicatari haurà de designar un delegat d’obra que haurà de tenir la capacitat tècnica
necessària que es concreta en grau mig.
25.- Termini de garantia
El termini mínim de garantia llevat que s’hagi presentat alguna millora per part de l’adjudicatari
serà de 12 mesos i començarà a partir de la data de la recepció.
Durant aquest termini s’aplicarà el que estableix l’article 167 del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques pel que fa a les obligacions del contractista, així
com pel que fa a la facultat de l’Administració de, en cas d’incompliment, executar a costa
d’aquell els treballs necessaris per a la conservació de l’obra.
Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el període de
garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap indemnització per aquest
concepte. S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra por força major, que seran suportats per la
corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que realitzi les obres de
reparació.
26.- Liquidació
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es procedirà a la
liquidació del contracte de conformitat amb el que disposa l’article 179 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
27.- Penalitats
S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a
continuació:
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• Compliment defectuós
En el compliment defectuós s’imposaran les següents penalitats:
Si en el moment de la recepció les obres no es troben en condicions de ser rebudes per causes
imputables al contractista:
- Com a regla general, la quantia serà l’1% de l’import d’adjudicació, a no ser que, de forma
motivada, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en aquest cas
la quantia podrà ascendir fins a un 5% o fins el màxim legal del 10%, respectivament. La
reiteració de l’incompliment es podrà tenir en compte per a valorar la gravetat del mateix.
- En tot cas, la imposició de les penalitats no eximeix el contractista de la seva obligació que
legalment li pertoca pel que fa a la reparació dels defectes.
• Per demora
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora, tant en
relació amb el termini total com en relació als terminis parcials establerts, s’aplicarà el que
disposa l’article 212 del TRLCSP en relació a la imposició d’aquestes penalitats.
Les quanties fixades en concepte de penalitats es faran efectives deduint-les de les quantitats
que, com a pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia,
d’acord amb el que disposa l’article 212 del TRCSP.
28.- Confidencialitat de la informació
L'adjudicatari s'obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per
complir amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter
personal i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre que aprova el reglament de
desenvolupament de la llei orgànica 15/1999.
29.- Riscos laborals
En un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del
contracte i amb caràcter previ a l'inici dels treballs, l’empresa adjudicatària haurà de presentar
l’avaluació de riscos laborals per les tasques a desenvolupar d’acord amb l’adjudicació, així
com la designació d’un encarregat de l’empresa, persona apta d’acord amb la normativa vigent
de seguretat e higiene en el treball, que s’encarregui de verificar en tot moment el compliment
de la mateixa. En cas que la persona encarregada és modifiqui aquesta haurà de ser notificada
a l’Ajuntament.
30.- Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà integrada per:
-

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.

- Vocals:
Sra. Núria Pera Maltes, Regidora de l’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat, Sr.
Antoni Abel Nuri, regidor del grup municipal d’AI-CM, Sra. Anna Maluquer Ferrer, regidora del
grup municipal de GxC, Sr. Joan Buxadé i de la Torre, regidor del grup municipal d’ERC, Sra.
Yolanda Laspalas Canton, regidora del grup municipal del PP, o els regidors en qui deleguin, la
Sra. Mercè Gobartt Vázquez, tècnica d’Administració general de l’Ajuntament i el Sr. Francesc
Simona i Altimir, secretari-interventor de l’Ajuntament.
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- Secretària: Joaquima Serra i Bonet, com a titular i Silvia Ros i Teixidó, com a substituta,
administratives de l’Ajuntament.
31.- Examen de les propostes i adjudicació
A les 13 hores del cinquè dia hàbil següent a la finalització del termini per a la
proposicions, es reunirà la Mesa de Contractació, en acte no públic, per
documentació presentada en el sobre número 1. Si la Mesa observés defectes
documentació presentada podrà concedir, si ho estima convenient, un termini
dies hàbils per tal que el licitador presenti les esmenes requerides.

presentació de
a qualificar la
materials en la
màxim de tres

El novè dia hàbil següent a la finalització del termini per a la presentació de proposicions, a les
13 hores, en acte públic, a la Casa Consistorial, la Mesa procedirà a l’obertura del sobre
número 2 que contindrà el Planning de l’obra.
La Mesa prèviament donarà compte del resultat de la qualificació de la documentació
presentada. Seguidament, demanarà els informes tècnics que consideri necessaris per tal de
ponderar el contingut de Planning.
Valorat el Planning, es convocarà als licitadors individualment i es publicarà anunci al perfil del
contractant per tal de procedir, en acte públic, a la Casa Consistorial, a l’obertura del sobre
número 3 que contindrà l’oferta econòmica i les propostes de millora contemplades al present
Plec.
Valorades les propostes, la Mesa de Contractació, d'acord amb el que disposa l'art. 160 del
TRLCSP elevarà les ofertes presentades, juntament amb l'acta i la proposta d'adjudicació a
l'òrgan de contractació.
L'òrgan de contractació, amb els informes tècnics pertinents, adjudicarà el contracte en el
termini màxim de dos mesos, a comptar des de l'obertura de les propostes. Pel cas que no es
dicti l'adjudicació en aquest termini l'empresari té dret a retirar la seva proposició.
32.- Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
33.- Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic,
acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i als efectes que assenyala el TRLCSP. Els acords que adopti l’òrgan de contractació
posen fi a la via administrativa i són immediatament executius.
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34.- Jurisdicció
Serà d'aplicació al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la jurisdicció
contenciosa administrativa, sotmetent-se les parts als jutjats i Tribunals de la província de
Barcelona que siguin competents per conèixer de les qüestions litigioses que se suscitin.
Cabrera de Mar, 13 de gener de 2015
El secretari,

Vist i Plau
L’alcalde,

Francesc Simona i Altimir

Jordi Mir Boix

Diligència.- Per a fer constar que aquest Plec de Clàusules fou aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el 20 de gener de 2015.
El secretari,
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