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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

TÍTOL I.- RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
1. És objecte del present plec l’adjudicació, pel procediment URGENT, del contracte per a la
realització de les obres consistents en l’“Ampliació i millora de la xarxa de sanejament, fase 3 de
Verges”, d’acord amb el projecte aprovat definitivament per acord de Ple de 12 de novembre de
2015.
2. La concreció de les condicions d’execució de l’objecte del contracte, es determinen en el
present plec i en el plec de prescripcions tècniques.
3. Tota la documentació obrant en la projecte aprovada té caràcter contractual.
4. La codificació de l’objecte del contracte és:
Classificació estadística de productes per activitats de la Comunitat Europea (CPA):
43.11.1 “autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o peatones”
Codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV):
45233222-1 “trabajos de pavimentación y asfaltado”
45232410-9 “obras de saneamiento”
2. DIVISIÓ EN LOTS
1. No s’estableixen.
3. NATURALESA DEL CONTRACTE
1. Per raó del seu objecte, aquest contracte té caràcter administratiu, i es qualifica “d’obres”,
d’acord amb allò que estableix l’article 6 i 19.1.a) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
4. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER MITJANÇANT EL CONTRACTE
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1.
Les necessitats administratives a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del
contracte estan acreditades pel fet que:
L’objecte del present contracte és el de descriure les solucions tècniques i constructives de les
obres a realitzar als diferents punts del sistema de sanejament de Verges, que actualment
aboquen les aigües residuals directament al Rec del Molí, als efectes de preparar la xarxa de
sanejament als diferents punts de connexió on es connectarà el nou col·lector en alta ColomersTor a construir per Agència Catalana de l’Aigua (ACA) al seu pas per Verges, reduir el nombre
d’abocaments directes d’aigües residuals al medi mentre no es pugui materialitzar la connexió al
col·lector en alta i resoldre de forma definitiva a l’actuació de prioritat alta 01.02.01.02 i
01.02.01.03 del Pla Director de Clavegueram de Verges.
En una actuació paral·lela a la descrita al punt anterior, es resoldran de forma definitiva els
problemes de sanejament del carrer Progrés ja que es formaran les escomeses i instal·lacions
soterrades degudament dimensionades i que donaran continuïtat a la xarxa separativa provinent
del carrer Major i del carrer Francesc Cambó fins a la seva connexió a la xarxa existent a la
intersecció del carrer Girona amb el carrer Trencada.
Als vials on es realitzin les obres de l’última fase del nou clavegueram, s’aprofitarà per la
reurbanització, substitució o implantació de serveis, soterrament de serveis (aigua, fibra òptica,
electricitat, telefonia, enllumenat públic, gas), així com la pavimentació de les zones en que
s’intervingui.
Totes les actuacions es realitzaran dintre de casc urbà de Verges; concretant-se en els següents
punts:
- Reurbanització del carrer Progrés
Inici vial. Intersecció amb carrer Major, de l’Empordà i Francesc Cambó. UTM:
X: 503.792 Y: 4.656.748
Final vial. Intersecció amb carrer Girona (GI-634). UTM: X: 503.792 Y:4.656.677.
- Formació nou col·lector recollida aigües residuals abocaments carrer Ample, carrer dels Bous i
abocaments habitatges unifamiliars inici carrer del Rec.
UTM punt connexió ACA: X: 503.763 Y:4.656.469
- Formació nou col·lector recollida aigües residuals abocaments habitatges unifamiliars final
carrer del Rec i zona est ciutat vella pel carrer Canonge Iglesias UTM connexió amb pou
existent: X:503.895 Y:4.656.412.
- Reurbanització del carrer del rec.
Inici vial. Intersecció amb carrer Canonge Iglesias UTM: X: 503.888 Y: 4.656.454
Final vial. Intersecció amb carrer Església. UTM: X:503.765 Y: 4.656.500
- Perllongació de la xarxa unitària del carrer Baix Empordà (C-252) fins el nou pou de registre
ubicat a la seva intersecció amb el carrer Canonge Iglesias. UTM punt connexió ACA:
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- X: 503.928 Y: 4.656.401.
- Creuament del Rec del Molí dels dos punts d’abocament d’aigües residuals provinents de les
cases situades entre el carrer de la Pau i Escoles (UTM X: 503.569 Y: 4.656.628) i del carrer de
Defora (UTM X:503.584 Y: 4.656.576).
5. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I PERFIL DEL CONTRACTANT
1. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sense perjudici a la utilització d’altres mitjans de publicitat, l’Ajuntament
compta amb el perfil del contractant, al qual s’hi pot tenir accés a través de la pàgina web següent:
http://www.verges.cat
2. De conformitat amb els articles 142 i 159 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la LCSP, la licitació es publicarà mitjançant anunci
al Butlletí oficial de la Província i el Perfil del Contractant de l’Ajuntament.
6. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
1. S’estableix un termini màxim d’execució de les obres de cinc (5) mesos.
Aquest termini es comptarà a partir de l’inici de les obres (execució del contracte), que serà
l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
2. L’adjudicatari està obligat al compliment del termini fixat per a la realització del contracte, així
com dels terminis parcials que en el seu cas s’haguessin establert, que començaran per
l’adjudicatari a partir del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig, i que
serà l'endemà que l’Administració (previ informe del Coordinador en matèria de seguretat i salut
o de la direcció facultativa de l’obra) hagi aprovat el Pla de seguretat i salut en el treball, lliurat
per l'adjudicatari.
3. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest s’hagi realitzat, d’acord amb els
terminis del mateix i a satisfacció de l’Ajuntament, la totalitat del seu objecte.
7. CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
1. Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, d’acord el que estableix l’article
14 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP.

CAPÍTOL II.- RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE.
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8. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU DEL
CONTRACTE
1.
El valor estimat (VE): Aquest import correspon a l’import màxim del contracte a efectes
de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat, i és de 312.660,83 euros, IVA exclòs,
d’acord amb el que disposa l’article 88 del TRLCSP, que surt del següent desglòs:
Import del contracte
Import de les possibles modificacions (màxim 10%)

284.237,12 €, iva exclòs.
28.423,71 €, iva exclòs.

2. El pressupost base de licitació del contracte s’estableix en 343.926,91 euros, IVA inclòs, amb
el desglossament següent: 284.237,12 euros pressupost net, i 59.689,79 euros en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
3. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir-ne la seva oferta al pressupost de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
4. No s’acceptarà cap oferta que superi aquest import.
5. L’expressat preu es considera preu cert contractual i inclou totes les despeses directes i
indirectes que el contractista hagi de realitzar per a l’execució de les obres, així com les
despeses que siguin necessàries per obtenir autoritzacions, llicències, prestacions, documents o
qualsevol altra necessari per a la realització del contracte.
6. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, dins del qual s’haurà
d’indicar, com a partida independent, l’impost sobre el valor afegit.
9. DESPESA PLURIANUAL
1. No n’hi ha.
10. FINANÇAMENT DE LES OBRES
1. Les obres es finançaran amb càrrec a la partida número 15.01.15320.61902 “Ampliació i
millora de la xarxa de sanejament fase 3 de Verges” del pressupost de l’any 2015.
11. FACTURACIÓ I PAGAMENT DEL PREU
1. El contractista té dret a l’abonament del preu fixat per a la realització de les obres realment
efectuades de conformitat amb el preu fixat en l’adjudicació del contracte, mitjançant
certificacions mensuals dels treballs efectuats subscrites per la Direcció tècnica i degudament
conformada pels tècnics municipals, i aprovades per la Junta de Govern Local.
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2. Les factures, que coincidiran amb l’import de les certificacions emeses per la Direcció d’obra,
s’haurà de presentar en el registre intern de “factures electròniques” rebudes de l’Ajuntament. Si
per una raó justificada l’empresa no ho pot fer, s’acceptarà la seva presentació directament al
Registre General d’Entrada de l’Ajuntament.
Segons estableix la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre
Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015, les empreses
proveïdores de les diferents administracions públiques, estan obligades a presentar les seves
factures en format electrònic.
La presentació de les factures es pot fer mitjançant el punt general d’entrada: la plataforma eFACT Consorci Administració Oberta de Catalunya, accessible des de la majoria d’aplicacions
de facturació o a la seu electrònica de l’Ajuntament, a la que es pot accedir a través de la pàgina
web www.verges.cat.
La data del registre d’entrada de la factura a l’Ajuntament determinarà l’inici del còmput dels
terminis de pagament i demores assenyalats a l’article 216 del TRLCSP, article tercer de la Llei
15/2010 i, articles 147 i següents del Reglament General de la Llei de Contractes de les
administracions públiques.
3. Les factures hauran de ser conformades pel tècnic municipal encarregat de la comprovació de
la correcta execució de l’objecte del contracte.
4. L’obra certificada vindrà, respecte al projecte, amb la reducció corresponent a la baixa, si
s’hagués produït.
5. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expressades tenen el concepte
de pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la
medició final i sense que això suposi, de cap manera, l’aprovació o recepció de les obres que
comprenen.
12. REVISIÓ DE PREUS
1. Per aplicació del que disposa l’article 89 del TRLCSP, atesa la durada prevista per a
l’execució del contracte, no existeix revisió de preus del contracte.

CAPÍTOL III.- PREPARACIÓ DEL CONTRACTE I SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA.
13. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
1. El contracte es tramitarà de forma URGENT.
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2. L’adjudicació del contracte s’efectuarà pel procediment obert, d’acord amb els articles 157 i
següents del TRLCSP, amb determinació d’una pluralitat de criteris de valoració per a
l’adjudicació, en virtut dels articles 138 i 150 del TRLCSP).
14. REQUISITS DE CAPACITAT, APTITUT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
1. Estan capacitats per contractar les persones físiques o jurídiques, amb condició d’empresari,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix
l’article 54 del TRLCSP, que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es
recullen a l’article 60 del TRLCSP i que acreditin la corresponent solvència tècnica, professional,
econòmica i financera i classificació exigida en el present Plec.
2. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits de
l’article 55 del TRLCSP.
3. Aquest contracte també podrà ser adjudicat a una Unió d’empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la
classificació o solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i
reglamentaries vigents.
Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació d’un
document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els noms i
circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells i designant un
representant o apoderat únic amb poders bastants per exercitar els drets i complir les
obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència
de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de constituir-se formalment
en el cas de resultar adjudicataris. No serà necessària la formalització en escriptura pública fins
que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor.
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant l’Ajuntament.
Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la classificació o solvència exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents.
4. No obstant al que s’ha dit en els apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació
les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives
a aquest contracte, si aquesta participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o
suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores, d’acord amb
el que disposa l’article 56 del TRLCSP.
5. Les persones jurídiques només podran ser objecte d’adjudicació de contractes que les seves
prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord
amb els seus estatus o regles funcionals els hi siguin pròpies, així l’activitat dels licitadors ha de
tenir relació directa amb l’objecte del contracte i ha de disposar d’una organització amb elements
personals i materials suficients per a la seva deguda execució.
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Els licitadors han de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o professional que, en el
seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del
contracte.
15. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
1. En el present contracte no s’exigeix classificació (d’acord amb l’exposat al Plec de
prescripcions tècniques).
2. Serà requisit indispensable per poder presentar-se a la licitació disposar de la solvència
econòmica i tècnica que consten a clàusula 18, sobre A, apartat 6, i s’haurà d’acreditar pels
mitjans establerts en la mateixa clàusula.
3. L’empresari podrà acreditar la solvència indistintament mitjançant la classificació o el
compliment dels requisits específics de solvència exigits en el present plec.
16. GARANTIES EXIGIBLES
- Provisional:
1. No s’exigeix, a l’empara d’allò previst a l’article 103 del TRLCSP.
- Definitiva:
1. El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de constituir una garantia definitiva del
5% de l'import de l'adjudicació del contracte, IVA exclòs, dins dels deu (10) dies hàbils següents
a l’endemà d’haver rebut el requeriment. Es podrà prestar en qualsevol de les formes
determinades en l’article 96 del TRLCSP.
2. Aquesta garantia respondrà dels conceptes enumerats en l’article 100 del TRLCSP.
3. La garantia constituïda serà retornada al contractista, un cop transcorregut el termini de
garantia ofertat o el d’un any si no n’ofereix, a comptar de la data de formalització de l’acta de
recepció, de conformitat amb els articles 235 del TRLCSP. Dins dels quinze (15) dies anteriors al
compliment del termini de garantia, el director facultatiu de les obres, d’ofici o a instància del
contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres, per a procedir o no a la devolució de
la garantia definitiva.
4. Podrà exigir-se una garantia complementària de fins al 5% de l’import d’adjudicació (en total
10%), si l’adjudicatari ha presentat una oferta, en principi, desproporcionada o anormal d’acord
amb el que s’estableix a la clàusula 21 del present plec.
5. Serà d’aplicació el que disposa l’article 99 del TRLCSP, per reposició i reajust de garanties.
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17. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
1. Les proposicions per a la licitació es presentaran en dos (2) sobres tancats, identificats en el
seu exterior, amb indicació de la licitació a la qual concorrin i signats pel licitador o la persona
que ho representi i indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa. A l’interior del sobre
es farà constar en full independent el seu contingut, enunciat numèricament.
2. S’estableix, en tretze dies (13) dies naturals (article 159.2 del TRLCSP), a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP).
S’anunciarà la licitació també en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Verges.
L’horari de presentació serà de 9 a 13,00 hores, de dilluns a divendres.
Si el darrer dia del termini de presentació fos un festiu, diumenge o dissabte, s’entendrà
prorrogat al primer dia hàbil següent.
3. També podran presentar les ofertes per correu, sempre dins el termini establert. En aquest
cas el licitador haurà de trametre, el mateix dia, el justificant de la data i hora d’entrada de
l’oferta a l’Oficina de Correus, mitjançant un fax al número 972 78 04 46, un correu electrònic a
ajuntament@verges.cat, un tèlex o telegrama,. L’oferta NO serà admesa sense la concurrència
dels dos requisits (justificació de la data d’imposició i anunci de remissió de l’oferta) els quals
hauran d’estar en poder de l’Ajuntament a la finalització del termini establert de presentació
d’ofertes.
Transcorregut, no obstant, deu (10) dies naturals des de la finalització del termini de presentació
de proposicions, sense que s’hagi rebut la proposició enviada per correu, aquesta no serà
admesa en cap cas (article 80 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament general de contractes de les administracions públiques).
4. Cada licitador només podrà presentar una única proposició. Tampoc no podrà subscriure cap
oferta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurés en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les sol·licituds
que hagi subscrit.
5. Una vegada presentada una proposició no podrà ser retirada.
6. Les sol·licituds presentades i/o anunciades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.
7. La presentació d’una oferta suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari de les
clàusules del present Plec i del Plec de prescripcions tècniques.
18. FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS
1. Les proposicions constaran de dos (2) sobres tancats.
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Els sobres hauran d’estar tancats, identificats, en l’exterior, amb indicació de la licitació a
la que es concorri, amb les dades de l’empresa (Nom/Denominació social, CIF/NIF,
domicili social, telèfon, correu electrònic o fax i web, en el seu cas) i signats pel licitador o
persona que el representi.
A l’interior de cada sobre s’incorporarà una relació, en full independent, en la que es faci
constar els documents inclosos ordenats numèricament. Tota la documentació haurà
d’estar signada pel licitador o persona que el representi.
Un dels sobres contindrà els documents als que es refereix l’article 146 del TRLCSP o bé una
declaració responsable del licitador, indicant que compleix les condicions establertes legalment
per contractar amb l’Administració, en els termes establerts en aquest Plec de condicions i
d’acord amb el que s’estableix a l’article 44 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als
emprenedors i la seva internacionalització. L’altre sobre s’incorporarà els documents relatius als
criteris quantificables mitjançant l’aplicació de formules automàtiques, que inclourà en tot cas
l’oferta econòmica de conformitat amb el model d’aquest Plec (sobre B), ajustant-se a les
exigències del present Plec.
2. Les proposicions es presentaran escrites a màquina o altres tipus d’impressió mecànica o
informàtica, i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l’oferta.
3. No seran admeses en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes
de les circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP sobre prohibicions de contractar.
19. PROPOSICIONS DELS LICITADORS: DOCUMENTACIÓ
ADVERTIMENT
En el supòsit en que s’incloguin documents del sobre B en el sobre A, la proposta serà
automàticament exclosa del procediment de licitació, llevat que la Mesa de contractació
consideri que el coneixement d’aquesta informació, coneguda en un moment del procediment
inadequat (anterior al previst), no pugui condicionar la valoració final de les ofertes.

ATENCIÓ: La inscripció en el Registre Electrònic d’empreses Licitadores (REELI) del departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, eximeix de la presentació dels documents
actualitzats que hi figuren assenyalats en els punts 2, 3 i 6.1 posteriors –sobre A-. La documentació
presentada haurà d’estar signada per la persona que figuri com apoderat en el REELI i haurà
d’adjuntar una declaració responsable en què manifesti que les circumstàncies reflectides en el
certificat del REELI no han experiment variació.
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D’acord amb l’article 146.4 del TRLCSP, s’estableix que l’aportació inicial de la documentació
acreditativa dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament (la
relacionada en els punts 2 a 9 posteriors -sobre A-) se substituirà per una DECLARACIÓ
RESPONSABLE del licitador (segons model establert a l’Annex 2), la qual s’inclourà en el sobre
“A”, indicant que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb l’Ajuntament.
D’aquesta manera, el licitador sobre el qual recaigui la proposta d’adjudicació del contracte
haurà d’acreditar davant l’Ajuntament, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i
validesa dels documents exigits en els punts 2 a 9.
En tot cas, l’òrgan de contractació, per garantir el correcte funcionament del procediment podrà
demanar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que els
licitadors aportin documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser
l’adjudicatari del contracte.
D’acord amb l’article 146.5 del TRLCSP, el moment decisiu per determinar la concurrència
dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament serà el de
finalització del termini de presentació de les proposicions.
En definitiva, l’acreditació dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb
l’Ajuntament (que haurà d’aportar el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a l’Ajuntament) es durà a terme mitjançant l’aportació dels següents 10
documents (originals o compulsats).

NOTA
En cas que algun dels licitador vulgui els annexes que formen part del Plec en format Word, ho
hauran de sol·licitar per correu electrònic a l’adreça ajuntament@verges.cat

1. Els licitadors presentaran una instància (Annex 1) que anirà acompanyada de dos (2) sobres
tancats, d’acord amb les instruccions que es detallen a continuació:
SOBRE A. Documentació administrativa.- Portarà la menció “Documentació administrativa per
a prendre part en la licitació per a la realització de les obres consistents en l’“Ampliació i Millora
de la Xarxa de Sanejament, Fase 3 de Verges”, i haurà de contenir la documentació següent:
∗ En el cas que es presenti la “declaració responsable”
1. Declaració responsable, d’acord amb el model establert a l’Annex 2 d’aquest Plec
∗ En el cas que NO es presenti la “declaració responsable”
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1. Índex dels documents presentats.
2. Acreditació de la personalitat jurídica i de la capacitat d’obrar:
- Quan es tracti de persones físiques (empresari individual i professional) s’aportarà còpia
compulsada del DNI o document equivalent, el número d’identificació fiscal (NIF) i acreditació, si
és el cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic mercantil.
- Quan es tracti de persones jurídiques espanyola, s’acompanyarà la còpia compulsada de
l'escriptura o document de constitució o modificació, els estatuts o l’acta constitucional en què
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el qual correspongui, a més del Número d’Identificació Fiscal (NIF).
L’escriptura haurà de constar com objecte social, que la finalitat o activitat de l’empresa té relació
directa amb l’objecte del contracte, definit a la clàusula 1 (OBJECTE DEL CONTRACTE) del
present plec, d’acord amb el que disposa l’article 57 del TRLCSP.
- La capacitat d’obrar dels licitadors estrangers d’estats membres de la Comunitat Europea o
d’estats signataris de l’acord de l’Espai econòmic europeu, s’acreditarà per la seva inscripció en
el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts, o mitjançant la
presentació d’una declaració jurada o un certificat en els termes que s’estableixin
reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb informe de la
Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en
l’àmbit territorial de la qual estigui el domicili de l’empresa.
3. Document acreditatiu de la representació. En el cas que la persona que signa la proposició
representi una empresa o una persona individual, s’acompanyarà còpia compulsada de
l’escriptura de poder, o document equivalent, juntament amb una còpia compulsada del DNI de
l’apoderat o dels apoderats.
4. Declaració responsable de no trobar-se sotmès a cap de les prohibicions per a
contractar, conforme als articles 60 i 61 del TRLCSP, d’acord amb el model establert a l’Annex
3 d’aquest Plec. També hi ha de constar expressament la circumstància que l’empresa es troba
al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
l’Ajuntament de Verges, imposades per les disposicions vigents.
5. Declaració expressa de pertinença o no-pertinença a empreses del mateix grup. Quan
empreses del mateix grup, entenent com a tal aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits
de l’article 42.1 del Codi de Començ, concorrin a una mateixa licitació, hauran de presentar la
corresponent declaració, als efectes d’allò que disposa l’article 86 RGLCAP. Si no hi
concorregués aquesta circumstància, igualment s’haurà de presentar aquesta declaració fent
constar expressament que l’empresa no pertany a grup d’empreses respecte de cap de les que
es presenten a la mateixa licitació.
6. Acreditació de la solvència. La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica s’hauran
d’acreditar pels mitjans següents:
6.1. Solvència econòmica i financera, d’acord amb l’article 75 del TRLCSP i 11 del RGLCAP,
s’acreditarà amb la presentació dels següents documents:
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a) Declaració responsable sobre el volum anual de negoci referit als tres (3) últims exercicis
disponibles en funció de la data de creació o inici de les activitats de l’empresari. Resultarà
necessari acreditar un import mínim anual de 550.000 euros, iva no inclòs, en un dels tres últims
exercicis.
b) Acreditació de l’existència d’una pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos
professionals (responsabilitat civil professional en cas de ser un professional, i responsabilitat
civil d’explotació o activitat en cas de ser una empresa) amb una indemnització amb un import
mínim igual o superior a 300.000,00 euros per sinistre, i 150.000 euros per víctima, d’acord amb
el requeriment de la clàusula 24.
Aquest compromís s’entendrà complert si el licitador inclou en l’oferta un compromís vinculant de
subscripció, en cas de resultar adjudicatari del contracte.
6.2. Solvència tècnica i professional, d’acord amb l’article 76 del TRLCSP i 11 del RGLCAP,
s’acreditarà amb la presentació dels següents documents:
a) Una relació de les principals obres executades durant els últims cinc (5) anys, avalada per
certificats de bona execució per a les obres més importants, que incloguin imports, dates,
destinataris públics o privats i, una petita descripció de les tasques realitzades i el lloc
d’execució.
Resultarà necessari acreditar haver realitzat, com a mínim, dues (2) obres de similars
característiques tècniques a les del objecte del present contracte (Ampliació i millores de la
xarxa de sanejament fase 3 de Verges) i de similar import, cadascun.
Data
Descripció detallada
Entitat
Import
adjudicació/ex
del tipus d’obra
adjudicatària
adjudicació
ecució

Aportació
Lloc
certificat o
d’execució
documentació
de les obres
acreditativa
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

→ Tanmateix, la solvència econòmica, financera i tècnica o professional a que es refereix
aquest apartat, es podrà substituir aportant la documentació conforme el contractista
disposa de com a mínim la següent “classificació”:
Grup
G
E
I

Subgrup
6
1
9

Categoria
2
1
1

7. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses
estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a l’Estat espanyol, hauran de presentar
una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
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per a totes les incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
8. Compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE). En el casos que diversos
empresaris concorrin agrupats en unió temporal aportaran a més un document, que podrà ser
privat, en el qual, per al cas de resultar adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest
document haurà d'anar signat pel representant de cadascuna de les empreses i en ell
s'expressarà la persona a qui designen representant de la UTE davant l'Administració per a tots
els efectes relatius al contracte, així com la participació que a cadascun d'ells correspongui en la
UTE.
9. Autorització per a la recepció de notificacions a través de mitjans electrònics, segons
model establert a l’Annex 4.
SOBRE B. Proposició econòmica i documentació tècnica, relativa a criteris avaluables
mitjançant xifres o percentatges (formules).- Portarà la menció “Proposta econòmica i
documentació tècnica per a prendre part en la licitació per a la realització de les obres
consistents en la “Ampliació i Millora de la Xarxa de Sanejament, Fase 3 de Verges”, i haurà de
contenir la documentació següent:
1. Índex dels documents presentats.
2. Oferta econòmica, en la qual s’expressarà el preu d’execució del contracte havent de figurar
com a partida independent l’import de l’impost sobre el valor afegit (IVA). Així com les possibles
millores, i el termini de garantia de les obres. Segons l’annex 5 d’aquest plec.
3. Declaració indicant els mitjans (materials i personals) de que disposarà l’empresa per a
l’execució del contracte, propis o aliens. Així com els treballs i percentatge de subcontractació
que es preveu, d’acord amb l’annex 6.
4. Planning detallat d’execució de les obres que garanteixi el compliment del termini proposat,
juntament amb una previsió dels efectes sobre l’entorn de la realització de les obres (afectacions
del trànsit viari, senyalitzacions, accessos, ....), d’acord amb l’annex 6.
5. Si s’escau, i als efectes de dirimir un possible empat en la puntuació de les ofertes
presentades, documentació acreditativa del compliment de la normativa d’integració de
discapacitats. En aquest cas s’ha d’aportar la declaració responsable que la plantilla de
l’empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2% (indicant
el percentatge) o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del
Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter
excepcional de la quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat..
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin de conèixer
clarament el que es considera fonamental per valorar-les.
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20. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I D’AVALUACIÓ DE LES OFERTES
2. Els criteris a tenir en compte per a la valoració de les ofertes seran:

A. CRITERIS OBJECTIUS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
a)

Oferta econòmica

b)

Millores

c)

Ampliació termini de garantia

6 punts
90 punts
4 punts

TOTAL

100 punts

a) Oferta econòmica

fins a 6 punts

L'oferta econòmica es valorarà d'acord amb la següent formula
B x 6
Pi = ----------------Ii
Pi = puntuació obtinguda per cada licitador
B= import més baix ofert pels licitadors
Ii = import de l'oferta del licitador a valorar

L'import del preu de sortida té caràcter de mínims, i els licitadors no podran reduir-lo.
La presentació d'ofertes que incrementin aquest import seran excloses automàticament.

b) Millores
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SEGONS ANNEX MILLORES

1
2
3
4
5
6
7
8

Passarel.la carrer del rec
Urbanització carrer del rec del molí
Millora enllumenat carrer de la font
Millorar el paviment del carrer de la font
Formació embornals mur del rec
Recollida plujanes c de la font
Assegurar trasbals mínim
Connexió al sanejament sis cases del carrer del rec
TOTAL

b) Garantia addicional de l'obra

5.000,00 €
9.864,92 €
13.947,71 €
25.770,15 €
2.500,00 €
1.500,00 €
4.000,00 €
8.241,38 €
70.824,16 €

6 punts
13 punts
18 punts
33 punts
3 punts
2 punts
5 punts
10 punts
90 punts

fins a 4 punts

S'assignarà 2 punts per cada any addicional a l'any (1) de
garantia inicial previst al plec.
3. Com a criteri de desempat: Quan es produeixi igualtat en les proposicions més avantatjoses
des del punt de vista dels esmentats criteris, l’òrgan de contractació podrà aplicar el previst en la
Disposició Addicional 4ª del TRLCSP, decantant-se a favor del licitador que hagi acreditat, dins
del sobre B, tenir en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitats superior al
2%.
En cas de persistir l’empat, es decidirà l’adjudicació per sorteig davant el Secretari de
l’Ajuntament.
4. L’Ajuntament de Verges podrà declarar deserta la licitació si cap de les ofertes rebudes no
resulta suficientment satisfactòria.

21. VARIANTS O MILLORES
1. En el present contracte no es podran proposar variants.
2. S’acceptarà però que els licitadors presentin millores de conformitat amb la clàusula 20, en
virtut dels criteris d’adjudicació que s’estableixen.

La Placeta, 1 - 17142 Verges
tel. 972 78 00 07 - fax 972 78 04 46 - a/e: ajuntament@verges.cat
NIF: P1722500D

20

22. OFERTES DESPROPORCIONADES O ANORMALMENT BAIXES
1. En aquesta licitació s’entendrà que una proposició, en principi, és desproporcionada o
anormalment baixa quan el preu ofertat pel licitador sigui desproporcionat d’acord amb els
criteris previstos a l’article 152 del TRLCSP i, articles 85 i 86 del RGLCAP.
2. Quan s’identifiqui una proposició, en principi, desproporcionada o anormal, es seguiran els
tràmits previstos a l’article 152 del TRLCSP.
3. Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes
corresponents, estimés que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de
valors anormals o desproporcionats, l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor
de la proposició econòmicament més avantatjosa, d’acord amb l’ordre que hagin estat
classificades. En cas que estimés que l’oferta pot ser complerta com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals o desproporcionats, serà d’aplicació l’article 95.2 del TRLCSP, i
s’exigirà una garantia complementària del 5% sobre l’import d’adjudicació.
4. Es considerà baixa temerària i/o desproporcionada no justificada ni justificable aquella
que sigui inferior en més de 10 punts percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes i
que la baixa sigui superior al 30% del preu de licitació (serà exclosa del procediment
sense donar audiència al licitador).
23. MESA DE CONTRACTACIÓ
1. Per a la qualificació dels documents, l'examen i la valoració de les ofertes es designaran les
persones que compondran la Mesa de Contractació de conformitat amb l'establert en la
disposició addicional segona, apartat 10 del TRLCSP i article 21 del Real Decret 817/2009, de 8
de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes
del Sector Públic. Estarà presidida per l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui.
2. Estarà constituïda per:
•
President:
Ignasi Sabater Poch, alcalde, o qui delegui
•
Vocals:
Jordi Tubert Vilà, regidor d’obres, serveis i camins, i Núria Roca
Puigdemont, regidora de Ordenació municipal o qui deleguin
Bartomeu Torrens Ferrer, enginyer tècnic municipal, o en qui delegui
Sandra Fernández Soteras, arquitecte tècnic municipal, o en qui delegui
Miquel Coma i Tarrés, secretari-interventor, o en qui delegui
•

Secretari mesa: Flora Fabri Saavedra.

24. EXÀMEN DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES PROPOSICIONS
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1. La qualificació de la documentació presentada a que es refereix l’article 146.1 del TRLCSP
(ofertes) s’efectuarà per la Mesa de contractació. El President ordenarà l’obertura dels sobres
que la continguin, i el Secretari certificarà la relació de documents que figuren en cada un d’ells.
2. La Mesa de contractació, constituïda a l’efecte, es reunirà a partir del primer dia hàbil següent
a la finalització del termini per presentar proposicions, en acte no públic, procedirà a l’obertura
del sobre “A”, i qualificarà la documentació presentada.
En cas d’haver anunciat l’enviament de proposicions per correu i havent transcorregut deu (10)
dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions, l’obertura del
sobre “A” s’efectuarà el dia següent a aquell en què s’hagin rebut les ofertes procedents de
l’Oficina de Correus. Així mateix, no s’admetran aquelles ofertes que es rebin amb posterioritat al
desè (10) dia de finalització de presentació de proposicions.
Si observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho comunicarà
verbalment, per fax o per e:mail als licitadors afectats perquè ho corregeixin o ho esmenin
davant la pròpia Mesa, en un termini no superior a tres (3) dies hàbils
• Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats, o requerirles perquè en presentin de complementaris, atorgant-les un termini de cinc (5) dies naturals per
realitzar-ho.
La manca de presentació de la documentació que s’ha d’incloure en el sobre “A” serà, per si
sola, causa d’exclusió de la licitació (llevat que la Mesa de contractació consideri que es un vici
esmenable), així com també ho serà la manca d’esmena dels defectes indicats anteriorment en
el termini establert.
Qualificada la documentació i esmenats, en el seu cas, els defectes observats, la Mesa
procedirà a declarar els admesos, els exclosos i les causes de les seva exclusió.
3. Posteriorment, en un termini no superior a deu (10) dies naturals a comptar des de l’obertura
de la documentació administrativa del sobre A, la Mesa de contractació procedirà, en sessió
pública, a l’obertura del sobre “B”.
Prèviament a l’obertura dels sobres “B”, la Mesa donarà a conèixer les proposicions admeses i
les rebutjades en els termes que estableix l’article 83 del RGLCAP. Seguidament, es procedirà a
l’obertura dels sobres dels licitadors admesos per ordre de presentació, deixant constància a
l’acta de la relació de documents incorporats a la plica. Posteriorment la documentació es
traslladarà al/s tècnic/s municipals a efectes d’emissió d’informe de valoració tècnica de
conformitat amb els criteris d’adjudicació del contracte que depenen d’un judicis de valor.
La Mesa de contractació podrà requerir a les empreses licitadores perquè presentin
documentació necessària complementaria de la que es troba inclosa en aquest sobre o, sempre
que resultés precís, l’esmena d’errors i omissions en la documentació aportada. Atorgant un
termini no superior a sis (6) dies hàbils.
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El/s Tècnic/s Municipal/s en qualsevol moment de la fase d’estudi de les ofertes podrà requerir
als licitadors que consideri convenient a fi que formulin aclariments al contingut de la proposta i/o
exposin les seves proposicions en un acte al que podran assistir acompanyats del seus
assessors. Podran també, si ho consideren convenient, sol·licitar els informes que estimin
oportuns per a la seva valoració i, un cop efectuada la valoració de les proposicions en relació
als criteris d’adjudicació del contracte, elevarà a la Mesa de Contractació l’informe de proposta
d’adjudicació del contracte.
5. La Mesa de contractació, abans de formular la seva proposta d’adjudicació, podrà sol·licitar
quants informes tècnics consideri precisos i mantinguin relació amb l’objecte del contracte. A la
vista d’aquests informes, la Mesa de Contractació elevarà a l’òrgan de contractació la proposta
d’adjudicació a favor del licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
6. La proposta d’adjudicació, juntament amb les proposicions i la seva documentació annexa, les
actes de la Mesa i, si s’escau, els informes tècnics requerits, es remetran a l’òrgan de
contractació competent per tal que resolgui el procediment d’adjudicació regulat en aquest plec.
7. La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà cap dret a favor de
l’adjudicatari proposat.
25. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
1. Donat que el contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers (article 1.902 del Codi Civil), com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi els riscos derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits
especificats a les regles següents:
Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la
prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els termes a
conseqüència de la prestació.
Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscos serà de 300.000,00 euros
per a cadascun dels sinistres que puguin succeir a conseqüència de la realització dels treballs
que exigeix la prestació contractada, amb el benentès que aquesta quantia no actua com a límit
de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable. El sublimi mínim per
víctima serà de 150.000,00 euros.
Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:
a) Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels danys,
lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja sigui la responsabilitat
civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà de cobrir les garanties per
responsabilitats civils d’explotació, professional post treball i patronals.
b) Els costos i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.
c) La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat civil.
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Quarta. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de la
pòlissa subscrita presentant el rebut original corresponent abans de la signatura del contracte.
Durant la vigència del contracte haurà de mantenir la pòlissa actualitzada i acreditar-ho
anualment davant l’Ajuntament, presentat el corresponent rebut.

CAPÍTOL IV. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
26. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
1. Seguidament, l’òrgan de contractació resoldrà sobre la validesa o nul·litat de l’acte licitatori, i
declarat vàlid, classificarà, d’acord amb els criteris assenyalats en aquest Plec, per ordre
decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o
anormals d’acord amb el que assenyala l’article 152 del TRLCSP.
2. L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dins el termini de tres (3) dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en
què hagi rebut el requeriment, presenti:
- els documents (originals o compulsats) relacionats a la clàusula 18, sobre A (els corresponents
als punts 2 a 9). D’acord amb l’article 146.5 del TRLCSP, el moment decisiu per determinar la
concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament serà
el de finalització del termini de presentació de les proposicions, per la qual cosa la documentació
acreditativa no es podrà referir a una data posterior. Als efectes de presentar la documentació, i
de conformitat amb el que estableixen els articles 83 i 327 del TRLCSP, podran atenir-se a les
referides determinacions.
- els certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb Hisenda i
amb la Seguretat Social,
- el certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
(s’incorporarà d’ofici per l’Ajuntament),
- el justificant d'haver constituït la garantia definitiva,
- el justificant d’haver abonat les corresponents despeses dels anuncis de licitació,
- la còpia compulsada de la pòlissa de responsabilitat civil en vigor i del corresponent rebut de
pagament, d’acord amb el requeriment de la clàusula 24.
- acreditació de disposar efectivament dels mitjans (personals i materials) que s’hagi compromès
a dedicar o adscriure per a l’execució del contracte.
- i, si s’escau legalment, alta de l’IAE, referida a l’exercici corrent, o últim rebut corresponent al
municipi de Verges.
3. El requeriment que efectuï l’òrgan de contractació té la consideració d’acte tràmit i d’impuls de
l’expedient.
4. Si el licitador no compleix de forma adequada amb el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar la mateixa
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. A
més, si no acredita correctament la capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament
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(documents que corresponguin de la relació a incloure al sobre A, corresponents als punts 2 a
9), ni ho ha fet en el termini extraordinari de subsanació d’esmenes de tres (3) dies hàbils
(clàusula 1.9.1.2.1 de la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
l’Estat sobre la interpretació d’alguns preceptes del TRLCSP després de la modificació d’aquest
realitzada per la Llei estatal 14/2013), serà exclòs de la licitació i es procedirà a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.
27. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1. Un cop presentada la documentació per part de l’adjudicatari, i constituïda la garantia
definitiva, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels tres (3) dies hàbils següents a
la recepció de la documentació abans esmentada.
2 En tot cas, l'adjudicació del corresponent contracte haurà d'efectuar-se en el termini màxim de
dos (2) mesos, a comptar des de l’obertura de les proposicions.
3. L’adjudicació del contracte serà motivada i s’haurà de notificar als licitadors i, simultàniament,
es publicarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament.
4. La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva
recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a l’adreça que els
licitadors haguessin designat en presentar les seves proposicions, en els termes establerts en
l’article 28 de la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics (LAECSP), tal com es detalla a la clàusula següent.
5. La formalització del contracte s’haurà d’efectuar abans d’haver transcorregut quinze (15) dies
hàbils a comptar des de l’endemà que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i
candidats, conforme a l'establert a l’article 156 TRLCSP. L’òrgan de contractació requerirà a
l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en el termini no superior a cinc dies a comptar des
del següent a aquell en que s’hagi rebut el requeriment.
6. En el cas que les obres s’adjudiquessin a una UTE aquesta haurà d’acreditar la seva
constitució, en escriptura pública, abans de la formalització del contracte i el NIF assignat a
l’empresa.
7. Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a
l’adjudicatari, l’Ajuntament en podrà acordar la resolució. En tot cas, l’adjudicatari haurà
d’indemnitzar a la Corporació pels danys i perjudicis ocasionats.
28. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES PER ALS LICITADORS
1. De conformitat amb la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics (LAECSP), la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), i la disposició addicional 16a del Reial
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decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP), les notificacions als licitadors (acords relatius a la
resolució d’al·legacions als plecs, al rebuig d’una proposició, a l’adjudicació o d’altres) es podran
efectuar per mitjans electrònics amb el consentiment de l’interessat.
2. La presentació d'ofertes a aquesta licitació per part de les empreses comportarà que puguin
acceptar rebre les notificacions/comunicacions utilitzant mitjans electrònics. Aquesta
notificació/comunicació s’efectuaria mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició
de la notificació/comunicació en la pàgina web de l’Ajuntament de Verges. D’acord amb el que
estableix l’article 151.4 del TRLCSP, el transcurs de 5 dies naturals des que es posi a disposició
la notificació/comunicació sense que s’accedeixi al seu contingut, aquesta es considerarà
rebutjada. El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça que a tal efecte s’indiqui,
en la qual s’informarà del dipòsit de la notificació/comunicació. Així mateix, també es podrà
enviar, via SMS, a un telèfon que s’indiqui.
3. L'accés a les notificacions/comunicacions electròniques s'efectuarà pel representant legal o
les persones de l’empresa habilitades a tal efecte a l'apartat de notificacions del web de
l’Ajuntament de Verges, i autenticats mitjançant certificats digitals emesos per entitats de
certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert. Caldrà indicar en
cada cas el destinatari de les notificacions/comunicacions indicant el seu nom i cognoms, DNI,
correu electrònic i telèfon mòbil (en cas de voler rebre l’avís per SMS) d’acord amb el model que
consta dins de l’Annex 2 o 4. S’inclourà en el sobre A.
29. CLÀUSULA DE TRACTAMENT I CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA PELS
LICITADORS QUE NO RESULTIN ADJUDICATARIS
1. D’acord amb les disposicions establertes per l’article 87.4 del Reial Decret 1098/2201, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, les proposicions presentades, tant aquelles declarades admesos
com les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu
expedient. Un cop adjudicat definitivament el contracte, i transcorreguts els terminis per a la
interposició de recursos sense que n’hi hagin interposat, la documentació general que
acompanya a les proposicions de les empreses no adjudicatàries romandrà a disposició dels
interessats.
2. En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, i d’acord amb la Resolució de la
Comissió Nacional d’Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de
juliol de 2006, respecte de la documentació que s’adjunta amb els contractes administratius pels
licitadors que no resultin adjudicataris, l’Ajuntament de Verges procedirà a la destrucció total de
la documentació aportada pels licitadors no adjudicataris un cop transcorregut UN ANY del
termini de l’adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució. Eliminació que es realitzarà
d’acord amb els procediments regulats per la normativa sobre accés, avaluació i tria de
documents aprovada per la Generalitat de Catalunya.
30. DESPESES I TRIBUTS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA
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1. L'adjudicatari està obligat al pagament de l'import dels anuncis i, en general, al de totes les
despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització, fins a un import màxim de 300 euros.

CAPÍTOL V. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
31. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
1. L’Ajuntament de Verges, designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a
més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques
que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de
minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de
garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. Aquesta persona
serà l’enginyer, arquitecte o arquitecte tècnic municipal.
32. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
1. L’empresa contractista respon de l’execució correcte de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec i, d’acord amb les instruccions que es
puguin donar al contractista per a la seva interpretació per l’òrgan de contractació.
2. L’execució i la corresponent responsabilitat del contractista són les que determinen els articles
229 a 233 del TRLCSP.
3. Durant el termini de garantia, l’empresa es responsable dels defectes que es puguin advertir
en la construcció, sens perjudici dels supòsits de força major establerts a l’article 231 del
TRLCSP i també, dels vicis ocults (durant 15 anys des de la recepció de les obres) de la
construcció en els termes establerts a l’article 236 del TRLCSP.
4. Totes les despeses que s'ocasionin per la conservació de les obres (d’acord amb l'article 167
del RGLCAP) durant el període de garantia seran a compte del contractista no tenint dret a cap
indemnització per aquest concepte. S'exceptuen els danys ocasionats en l'obra per força major,
que seran suportats per la Corporació.
5. L’Ajuntament tindrà dret a reclamar al contractista la reposició o la reparació si fos suficient,
així com la facultat de, en cas d'incompliment, executar a costa d'aquell els treballs necessaris.
33. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALL
1. En el termini màxim de deu (10) dies naturals contats a partir de la data de la signatura del
contracte, s’haurà de realitzar la comprovació del replanteig i estendre's l'acta corresponent.

La Placeta, 1 - 17142 Verges
tel. 972 78 00 07 - fax 972 78 04 46 - a/e: ajuntament@verges.cat
NIF: P1722500D

27

2. El contractista haurà de presentar, abans de l’inici de les obres, un programa de
desenvolupament dels treballs per a realitzar les obres adjudicades i els terminis d’execució de
les diferents fases del programa.
3. L’acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.
4. Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d’introduir
modificacions en el projecte, la direcció redactarà en el termini de quinze dies, sense perjudici de
la remissió immediata de l’acta, una estimació raonada de l’import de les esmentades
modificacions.
Si l’òrgan de contractació decideix la modificació del projecte aquesta es tramitarà de conformitat
amb les normes generals del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i del
Reglament de la Llei de Contractes, acordant la suspensió temporal, total o parcial de l’obra,
ordenant en aquest últim cas la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les
modificacions previstes en el projecte.
34. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
1. El contractista haurà de presentar, en el termini màxim de quinze (15) dies naturals següents
a la data de notificació de l’adjudicació del contracte i, en tot cas abans de l’inici de les obres, per
a la seva aprovació per l’Ajuntament i previ informe del Coordinador en matèria de seguretat i
salut, el pla de seguretat i salut en el treball, ajustat a l’estudi bàsic de seguretat del projecte, de
conformitat amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i en aplicació de l’estudi de
seguretat i salut incorporat a la memòria, d’acord amb l’article 4 de l’esmentat Reial Decret.
2. No es pot iniciar l'execució de l'obra fins que l’Administració (previ informe del Coordinador en
matèria de seguretat i salut) hagi aprovat el pla de seguretat i salut en el treball, lliurat per
l'adjudicatari.
35. RISC I VENTURA, CONTRACTE DE RESULTAT
1. L’execució del contracte, a la vista de l’article 215 del TRLCSP, es realitzarà a risc i ventura
del contractista, que assumeix la responsabilitat civil, laboral, social, fiscal i mediambiental que
tingui causa en l’execució del contracte. El contractista no tindrà cap dret a la indemnització per
causa de pèrdua, avaria o perjudicis ocasionats, sinó en els casos i forma que determina i
estableix l’article 231 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP, en relació a la força major.
Ara bé, en l’expedient s’haurà d’acreditar que, prèviament al succés, el contractista havia pres
les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els
treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys per esdeveniments naturals.
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Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major, transcorreguessin tres
mesos sense haver recaigut resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició.
L’Ajuntament eludeix tota mena de perjudicis que l’adjudicatari pugui ocasionar com a
conseqüència de l’execució de les obres, per la qual cosa se’l considera com a únic
responsable.
En qualsevol cas, i en base amb el principi de risc i ventura, l’execució del contracte tindrà la
consideració de preu tancat, i el contractista s’haurà de fer càrrec de les incidències i variacions
que es produeixin en l’execució del mateix.
2. El present contracte es configura com un contracte de resultat, tal com pròpiament es desprèn
de la naturalesa jurídica dels contractes d’obra. En aquest sentit el contractista es compromet a
la total execució de les obres pel preu convingut fins a ser susceptibles de cedir-les a l’ús
general sense que en cap cas es puguin acordar modificacions contractuals degudes a
insuficiències o errors del/s projecte/s d’obres si prèviament aquests errors, mancances o
insuficiències no s’han posat de manifest en l’acta de comprovació del replanteig per part del
contractista adjudicatari.
3. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents
contractuals, annexes i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l’execució del
mateix, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
36. DANYS I PERJUDICI
1. El contractista adjudicatari és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que realitzi i de
les prestacions i serveis realitzats, de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o
per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte, així com dels danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament i a tercers per
les infraccions comeses en l’execució del contracte, obligant-se a l’abonament immediat i a la
reparació de dits danys i perjudicis, bé directament, bé a través de la pòlissa de responsabilitat
civil que està obligat a contractar. Dins dels danys i perjudicis s’inclouran els danys directes,
indirectes i conseqüencials, així com els danys morals i els danys produïts a la imatge municipal.
2. L’administració eludeix tot tipus de responsabilitat a conseqüència de perjudicis que el
contractista pugui ocasionar en l’execució de les obres o treballs objecte del contracte, per la
qual cosa, se’l considerarà com a únic responsable.
3. L’òrgan administratiu, al temps que imposa la sanció, valorarà els danys i perjudicis i ordenarà
al contractista les mesures adequades per a reparar el danys causats.
4. La imposició de multes o incautació de garantia no alliberen el contractista d’indemnitzar
l’Ajuntament i els tercers perjudicats dels danys i perjudicis que ocasioni l’incompliment.

La Placeta, 1 - 17142 Verges
tel. 972 78 00 07 - fax 972 78 04 46 - a/e: ajuntament@verges.cat
NIF: P1722500D

29

CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ, EXTINCIÓ I D’ALTRES ASPECTES DEL CONTRACTE.
37. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
1. Un cop perfeccionat el contracte, de conformitat amb els articles 105 a 108, 211, 219 i 234 del
TRLCSP, l’òrgan de contractació només podrà introduir en el contracte, i de forma excepcional,
modificacions per raons d’interès públic, justificant degudament la seva necessitat en l’expedient.
2. A l’empara l’article 106 del TRLCSP, mitjançant el present Plec s’adverteix de la possibilitat de
modificació del contracte, quines condicions es determinen a continuació:
2.1. En funció de les noves necessitats que puguin sorgir en relació a l’execució de les obres
contractades, l’Ajuntament podrà:
a) Augmentant, reduint o suprimint unitats d’obra o substituint unes unitats per altres, sempre
que aquestes siguin una de les compreses en el contracte i/o en la documentació contractual,
b) Introduir unitats d’obra no previstes en el projecte o que difereixin substancialment de les
contemplades, resultant d’aplicació l’article 234.2 del TRLCSP.
2.2. L’import global d’aquestes modificacions no podrà sobrepassar en més o menys el 10% del
pressupost d’execució del contracte, sense iva.
2.3. Aquestes modificacions seran obligatòries per al contractista, sense que tingui cap dret, en
cas de supressió o reducció d’unitats d’obra, a reclamar indemnització.
3. Qualsevol altra modificació del contracte no prevista a l’anunci de licitació o al present Plec,
només pot operar quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies
que, amb caràcter taxat, estableix l’article 107 del TRLCSP. Aquestes modificacions no poden
alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació del contracte i s’han de limitar a
introduir les variacions estrictament indispensables per poder donar resposta a la causa
objectiva que motiva la modificació.
4. La modificació del contracte no es pot fer amb la finalitat d’afegir prestacions complementàries
a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte a fi que puguin complir finalitats
noves no previstes en la documentació preparatòria del contracte, o incorporar una prestació
susceptible d’utilització o aprofitament independent. En aquest supòsits, s’ha de fer una nova
contractació de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el règim establert per a
l’adjudicació dels contractes complementaris si concorren les circumstàncies que preveuen els
articles 171.b del TRLCSP.
5. L’exercici d’aquesta prerrogativa requerirà autorització prèvia a l’inici de l’expedient de
modificació, per part de l’òrgan de contractació, així el procediment a seguir serà.
- Informe del responsable del contracte o del tècnic director de les obres.
- Incoació expedient de modificació del contracte per l’òrgan de contractació.
- Informe de secretaria.
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- Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la intervenció.
- Audiència al contractista pel termini de cinc (5) dies.
- Acord motivat per l’òrgan de contractació.
- Notificació al contractista.
7. Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se conforme al disposat a l’article 156
del TRLCSP.
8. Així doncs, el director d’obra en cap cas acceptarà la introducció de modificacions o variacions
al projecte d’obres, durant l’execució de les obres, que puguin comportar una modificació
contractual si no es respecten els requisits formals i procedimentals establerts en el TRLCSP i
en el present Plec.
38. RECEPCIÓ DE LES OBRES
1. Executades les obres i instal·lacions es procedirà, dins del mes següent a la comunicació de
l’acabament que efectuarà el contractista, a l’acta formal de recepció, aixecant l’acta
corresponent. En representació de l’Ajuntament assistirà el responsable del contracte o un
facultatiu designat per l’Ajuntament, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres; i el
contractista que podrà estar acompanyat d’un facultatiu.
En el moment de la recepció de les obres es comprovarà, en particular, el compliment pel
contractista de les següents obligacions:
a) Retirada total dels elements adscrits a l’obra per part del contractista.
b) El compliment no defectuós del contracte.
c) El compliment dels criteris d’adjudicació.
2. Quan les obres no es trobin en condicions de ser rebudes, ho faran constar en l’acta, detallant
les instruccions necessàries per esmenar els defectes observats i fixant el termini per portar a
terme les esmenes. Si transcorregut aquest termini, el contractista no ho ha efectuat, se li podrà
concedir una altre termini prorrogable o bé es pot declarar resolt el contracte.
3. Els actes de l’Ajuntament que poguessin significar l’implícita possessió de les obres, no
exclouran la formalització de l’acta de recepció amb la indicació, en el seu cas, de les
deficiències observades i a reparar pel contractista.
4. A partir de la formalització de l’acta de recepció s’inicia el termini de dos mesos per a practicar
medició general, aprovar la certificació final de les obres i liquidar el contracte, de conformitat
amb l’article 166 del Reglament. Així mateix, el termini de garantia començarà a comptar a partir
de la data de recepció de les obres.
39. TERMINI DE GARANTIA
1. El termini de garantia serà d’un (1) any, o la que hagués ofertat el licitador si és superior, i
començarà a comptar a partir del dia següent a la data de recepció de les obres.
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40. COMPLIMENT DEL CONTRACTE
1. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de la
prestació, d’acord amb els termes del mateix contracte i a satisfacció de l’Administració.
2. En tot cas, la seva constatació exigeix per part de l’Administració un acte formal i positiu de
recepció o conformitat dins el mes següent al lliurament o a la realització de l’objecte del
contracte.
41. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
1. Són causes de resolució del contracte, amb caràcter general les previstes als articles 223 a
225 del TRLCSP i, específicament, per al contracte d’obres en els articles 237 a 239 del
TRLCSP.
2. S’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista.
3. Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva,
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en allò que
excedeixin de l’import de la garantia.

CAPÍTOL VII. RELACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONTRACTISTA, DRETS I
OBLIGACIONS.
42. CONDICIÓ SUSPENSIVA
1. Al tractar-se d’una obra cofinançada pel PUOSC, anualitat 2012, cas de no atorgar-se la
resolució per la qual s’accepti el projecte de forma definitiva, per part del Director General
d’Administració Local, quedarà suspesa la formalització del contracte.
43. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
1.
S’estableix com a condició essencial d’execució d’aquest contracte el compliment de la
clàusula 47 sobre subcontractació. L’incompliment d’aquest permet la imposició de les penalitats
que a aquests efectes s’han establert en el plec.
2. Rètols de l’obra. El contractista tindrà l’obligació de subministrar i col·locar, al seu càrrec i
cost, cartells informatius de l’obra, seguint els models, llegenda i instruccions de l’administració.
Tractant-se d’obres que es financen a càrrec de fons del PUOSC, el contractista haurà de
col·locar en l’obra cartells informatius de la participació del PUOSC segons la normativa sobre
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imatge corporativa dels projectes PUOSC vigent, la instrucció per als quals subministrarà la
direcció facultativa.
3. La responsabilitat de la vigilància dels treballs, mitjans i materials, instal·lats i acopiats,
serà de la empresa adjudicatària, fins a la signatura de l’acta provisional de recepció de l’obra.
44. CONFIDENCIALITAT
1. Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP, relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la
informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, aquests podran designar com
confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, especialment pel que
fa als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans de
contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.
2. D'igual manera, el contractista haurà de guardar reserva respecte les dades o antecedents
que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte dels que
hagi tingut coneixement amb ocasió de la celebració del mateix. L’adjudicatari i el seu personal
hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal i normes que la desenvolupin. En
qualsevol cas, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament de les dades i es
sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat
3. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d'aquesta
informació, tret que els plecs o el contracte estableixin un termini major.
45. DRETS I OBLIGACIONS
1. S’estarà a lo previst en el present plec i en el projecte tècnic.
2. El contractista, a més, un cop adjudicades les obres, assumeix les següents obligacions:
a) Complir el contracte dins el termini fixat per a la seva realització, amb estricta subjecció a
aquest plec de clàusules, al projecte que li serveix de base, a les estipulacions del contracte, a
les modificacions aprovades, en el seu cas, i a les instruccions que, en interpretació tècnica del/s
projecte/s, donés al contractista el director de les obres, les quals seran de compliment obligatori
per aquell. A més, haurà de complir amb les millores d’execució que hagi ofertat en la licitació,
sempre i quan hagin estat acceptades per part dels responsables tècnics.
b) Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el
contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en la construcció, tal i com es
regula a l’article 230 del TRLCSP.
c) Instal·lar els senyals precisos per a indicar l’accés a les obres i de circulació per l’entorn i de
precaució, a càrrec seu, i d’acord amb les indicacions de la Policia Local. En cas d’incompliment,
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l’Ajuntament executarà les prescripcions de l’esmentada normativa i descomptarà el seu import
de la primera certificació que s’expedeixi o de les següent, si fons necessari.
d) Designar un delegat d’obra, tècnic competent o responsable per a la bona marxa dels treballs
i el comportament del personal; aquest haurà de fer d’enllaç amb els corresponents serveis
municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu de l’obra.
e) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social, així com amb
l’aplicació dels principis de l’acció preventiva previstos a l’article 15 de la Llei 13/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
f) El contractista queda obligat a refer els danys i indemnitzar els perjudicis que causés a
l’Ajuntament o a tercers.
A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, el contractista adoptarà
sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilarà tots les mesures necessàries per a garantir la més
absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per l’Ajuntament.
El contractista no només respondrà del seus propis actes, sinó també del personal que presti
els seus serveis i de les empreses subcontractades, així com de les altres persones per qui hagi
de respondre d’acord amb la legislació vigent.
g) D’acord amb l’article 227 del TRLCSP en cas que l’empresa adjudicatària de l’obra realitzi
subcontractes, haurà de comunicar-ho per escrit a aquesta Corporació, amb indicació de les
parts del contracte que ha de realitzar el subcontractista. Es considerarà l’incompliment
d’aquesta clàusula com un incompliment d’una obligació essencial del contractista, constituint
una causa de resolució del contracte o d’imposició de penalitats amb els imports establerts
legalment.
h) Seran a compte del contractista totes o fins a 1% del valor estimat del contracte les despeses
generades per tots els estudis, anàlisis, assaigs, informes, etc (inclòs els del programa de
control de qualitat) previstos en el projecte i els determinats per la direcció facultativa.
i) Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l’activitat, prenent les mesures
necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, especialment realitzant
una correcta gestió dels residus i minimitzant l’impacte acústic, d’acord amb la legislació vigent.
j) L’execució de l’obra es realitzarà a risc i ventura del contractista, i aquest no tindrà dret a cap
indemnització per causa de pèrdues, o perjudicis ocasionats en les obres.
k) El contractista serà responsable i aniran a càrrec seu l’execució de partides no incloses en el
projecte i que no hagin estat ordenades per la direcció de l’obra o els tècnics municipals
competents i autoritzades per l’òrgan de contractació.
l) El contractista haurà de tenir en compte les consideracions contingudes en la/les aprovació/ns
del projecte, i seran a càrrec seu.
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ll) Abans d’iniciar les obres, el contractista sol·licitarà els serveis existents a la companyia de
distribució elèctrica, companyia d’aigua i sanejament, companyia de gas i companyia telefònica,
essent a càrrec seu les despeses que es pugui ocasionar.
46 GESTIÓ DE RESIDUS
1. El contractista està obligat a donar compliment estricte de la normativa sobre gestió dels
residus que generi durant l’execució de les obres i, especialment, les de lliurar-los a un gestor
autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
47. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
1. L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte administratiu i
resoldre els dubtes que n’ofereixi el seu compliment. Igualment, podrà modificar per raons
d’interès públic el contracte, acordar-ne la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta,
d’acord amb els límits i amb subjecció als requisits previstos a la TRLCSP.
2. Els acord que dicti l’òrgan de contractació, en l’exercici de les seves prerrogatives
d’interpretació, modificació i resolució, seran immediatament executius.

CAPÍTOL VIII. DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR.
48. RÈGIM DE PENALITATS I CAUSES RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
1. S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a
continuació:
a) Per compliment defectuós: S’imposaran penalitats per compliment defectuós en el següents
termes:
- Si en el moment de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes
imputables al contractista.
- Com a regla general, la seva quantia serà de 1% del pressupost del contracte, excepte que,
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en
l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.
- En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que legalment
l’incumbeix en quant a la subsanació dels defectes.
b) Per incomplir criteris d’adjudicació: S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els
criteris d’adjudicació en els següents termes:
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- Si durant l’execució del contracte o en el moment de la seva recepció, s’aprecia que, per
causes imputables al contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels compromisos assumits en
la seva oferta.
- Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri d’adjudicació, serà precís que al
descomptar-se un 25% de la puntuació obtinguda pel contractist en el criteri d’adjudicació
incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor valorada.
- Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, excepte que,
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en tal cas
podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10% respectivament. La reiteració en
l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.
c) Per demora: Quan el contractista en l’execució del contracte, per causes que li fossin
imputables, hagués incorregut en demora, tant si es refereix al termini total d’execució, com a
possibles terminis parcials, serà d’aplicació el règim de penalitats previst a l’article 212 del
TRLCSP i 97 i 98 del Reglament. L’import de la penalitat, en aquest contracte, serà de 0’60 euro
diari per cada 1.000 euros del preu d’adjudicació; atenent les especials característiques del
contracte en el sentit que cal acabar els treballs el més aviat millor per evitar molèsties als veïns
del sector. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de
l’Administració.
En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions en el termini de cinc (5) dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió
dels informes pertinents.
L’import de les sancions que es puguin imposar, es deduirà de les certificacions d’obra i, en el
seu cas, de la garantia.
Els imports de les sancions i la pèrdua de la garantia no exclou la indemnització de danys i
perjudicis que pot tenir dret l’Ajuntament per demora en l’execució de les obres o en la resolució
del contracte.
2. En relació a les causes de resolució contractual s’estarà a l’establer als articles 223, 224, 237 i
238 del TRLCSP. La resolució s’acordarà per l’òrgan de contractació mitjançant el procediment
que garanteixi l’audiència del contractista i amb els efectes previstos als articles 225 i 239 del
TRLCSP i 109 al 113 i 172 del Reglament.
Especialment, es causa de resolució el fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes
de prohibició per contractar amb l’Administració Pública establertes a l’article 60 i concordants
del TRLCSP, durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Corporació puguin derivar-se
perjudicis per a l’interès públic.
Així mateix, l’Ajuntament de Verges es reserva el dret de rescindir el contracte abans de que
finalitzi, sempre que la causa d’aquesta rescissió sigui l’incompliment greu per part de
l’adjudicatari de les seves obligacions referents a la qualitat de les obres i treballs a que el
contracte li obliga.
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En tot cas, davant la resolució del contracte, per causa imputable al contractista, s’estarà al que
disposa l’article 225.4 del TRLCSP, en quant a la indemnització de danys i perjudicis en favor de
l’Ajuntament.

CAPÍTOL IX. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ I LA SUBCONTRACTACIÓ.
49. SUBCONTRACTACIÓ, SUSPENSIÓ I CESSIÓ
1. L’adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte.
La subcontractació per l’adjudicatari de la realització parcial del contracte per tercers estarà
subjecta als requisits i obligacions legalment establerts a l’article 227 i 228 del TRLCSP i en
aquest plec, en aquest sentit solament podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del
contracte, fins a un percentatge que no podrà excedir del 60 per 100 del preu del contracte, IVA
exclòs, prèvia autorització expressa i per escrit de l’Administració. Tanmateix, seran d’aplicació
les disposicions contingudes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació
en el sector de la construcció, d’aplicació als contractes de les Administracions Públiques.
L’adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l’Ajuntament de Verges la
intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén
subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per a
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i la seva experiència.
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral abans
de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada expressament per
l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades en l’obra.
Anotada la subcontractació en el Llibre, el Cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador de
seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial Decret
1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractació en el sector de la construcció.
La infracció de les condicions establertes en l’article 227 del TRLCSP per procedir a la
subcontractació, així com la alta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins
el 50% de l’import del subcontracte.
Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà, per
tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Ajuntament de Verges, de
conformitat estricta als plecs i al contracte. El coneixement que l’administració tingui dels
contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de
l’empresa contractista principal. Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas cap acció
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directe front a l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa
contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal o dels subcontractes.
En cap cas podrà concretar-se l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per a
contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de l’article 60
del TRLCSP.
El pagament a subcontractistes i subministradors s’ajustarà al que disposa l’article 228 del
TRLCSP. En aquest sentit l’Ajuntament, un cop acabat el termini d’execució i abans de la
liquidació, podrà comprovar el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses
subcontractistes o subministradores, d’acord amb el que disposa l’article 228 bis del TRCSP.
2. En cas de produir-se una suspensió del contracte s’estarà al que disposen els articles 220 i
238 del TRLCSP i 170 i 171 del Reglament.
3. No s’admet la cessió a tercers dels drets i obligacions derivats del present contracte. La
cessió dels drets de cobrament del contracte en front de l’Ajuntament es regularan pel que
disposa l’article 228 del TRLCSP.

CAPÍTOL X. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE
NUL·LITAT CONTRACTUAL.
50. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE AL CONTRACTE
1. A nivell específic, el present contracte administratiu d’obres es regeix pel present plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i, pel projecte d’obres aprovada.
2. Així mateix, seran d’aplicació les normes que tot segut es relacionen:
a) Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
b) Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
c) Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en el que no s’oposi a la Llei.
d) La Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
e) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
f) Supletòriament el Real Decret Legislatiu 781/1976, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
g) Decret 179/1995, sobre Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals de Catalunya
(ROAS).
h) Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
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i) Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
j) Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció.
k) RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en el treball.
l) Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.
m) Llei 543/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.
n) Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
o) Llei 32/2006, de subcontractació a la construcció.
p) Supletòriament, la resta de normes de dret administratiu que siguin d’aplicació, i en el seu
defecte, per les normes del dret privat
3. A més del present plec tindran caràcter contractual els següents documents:
- El present plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques redactat a
l’efecte.
- El projecte de les obres aprovat, així com els plànols i memòria.
- El programa de treball acceptat pel contractista.
- El quadre de preus.
- El document en què es formalitzi el contracte.
- L’acta de replanteig.
- El pla de Seguretat i Salut.
4. Finalment, s’estableix que davant qualsevol contradicció entre el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques prevaldrà el plec de clàusules
administratives.
5. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents
contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l’execució del
mateix no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
51. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
1. No procedeix d’acord amb el que estableix l’article 40 i següents del TRLCSP.
52. REGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT
1. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del
contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació competent, els acords del qual posaran fi a
la via administrativa. Contra aquests acords es podrà interposar recurs contenciós administratiu,
conforme a allò previst a la Llei de la jurisdicció contenciós administrativa, sens perjudici que els
interessats puguin interposar el recurs potestatiu de reposició previst als articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992 de Règim jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú
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2. La jurisdicció Contenciosa Administrativa, amb competència a l’àmbit territorial de Verges,
serà la competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, els
efectes, el compliment i extinció del contracte administratiu.
Els licitadors, pel sol fet de participar en la licitació, i pel mateix motiu, el que en resulti
adjudicatari, s’entén que renúncia expressament a qualsevol fur o privilegi, i se sotmet a les lleis
i tribunals de la jurisdicció Contenciosa-administrativa i resta de tribunals competents de l’àmbit
territorial de l’Ajuntament de Verges per al coneixement i la resolució de totes les qüestions
litigioses que pugui suscitar aquest contracte.
53. MODIFICACIONS DEL PRESENT PLEC
1. Les disposicions d’aquest Ple que, per sistemàtica, incorporen aspectes que remeten a normes
legals o reglamentàries d’aplicació preferent s’entén que són automàticament modificades en el
moment en què es produeix la revisió d’aquestes normes. En aquest supòsit de modificació,
continuen essent vigents les disposicions d’aquest Plec que són compatibles o permeten una
interpretació harmònica amb els nous preceptes legals o reglamentaris.

DILIGÈNCIA.- Aquest document fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Verges, el 12 de
novembre de 2015.
En dono fe.
Verges, 12 de novembre de 2015.
El Secretari,

Sr. Miquel Coma i Tarrés
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

TÍTOL I. CONDICIONS GENERALS
1. OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE
1.1. Objecte
1. És objecte d’aquest Plec de prescripcions tècniques particular la regulació dels aspectes
tècnics que regiran la licitació per part de l’Ajuntament de Verges, del procediment obert, per a
l’execució de les obres consistents en la “Ampliació i Millora de la Xarxa de Sanejament fase 3
de Verges”, que s’haurà d’ajustar al projecte aprovat definitivament el 12 de novembre per acord
del Ple de l’Ajuntament de Verges.
2. L’objecte consisteix l’execució de les esmentades obres que es defineixen en l’esmentat
projecte.
1.2. Àmbit territorial i temporal
1. Les obres es realitzaran a diferents carrers del terme municipal de Verges.

TÍTOL II. CONDICIONS ECONÒMIQUES
2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PREU DEL CONTRACTE
1. El valor estimat del contracte és de 312.660,83 euros, IVA exclòs.
El pressupost total de licitació és de 343.926,91 euros, IVA inclòs.
2. Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s’originin per motius del
Contracte i l’execució de l’obra; així com les despeses en control de qualitat, seguretat i salut,
despeses de comunicació, despeses per garantir l’accés als veïns als seus habitatges i per
ocasionar les mínimes molèsties possibles, despeses generals i benefici industrial.
3. L’import màxim determinat té caràcter de màxim i els ofertants no el podran superar en cap
cas. La presentació d’ofertes que superin l’import màxim seran desestimades automàticament.
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TÍTOL III. CONDICIONS TÈCNIQUES
3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
3.1. Objectius i característiques tècniques de l’obra
1. Les obres s’executaran d’acord amb el contingut del projecte i d’acord amb la normativa
vigent, seguint les indicacions de la direcció d’obra.
2. L’objecte es la preparació de punts de connexió del sistema de sanejament de Verges on es
connectarà el nou col·lector en alta a construir per l’ACA, realitzant les següents actuacions:
L’objecte del present contracte és el de descriure les solucions tècniques i constructives de les
obres a realitzar als diferents punts del sistema de sanejament de Verges, que actualment
aboquen les aigües residuals directament al Rec del Molí, als efectes de preparar la xarxa de
sanejament als diferents punts de connexió on es connectarà el nou col·lector en alta ColomersTor a construir per Agència Catalana de l’Aigua (ACA) al seu pas per Verges, reduir el nombre
d’abocaments directes d’aigües residuals al medi mentre no es pugui materialitzar la connexió al
col·lector en alta i resoldre de forma definitiva a l’actuació de prioritat alta 01.02.01.02 i
01.02.01.03 del Pla Director de Clavegueram de Verges.
En una actuació paral·lela a la descrita al punt anterior, es resoldran de forma definitiva els
problemes de sanejament del carrer Progrés ja que es formaran les escomeses i instal·lacions
soterrades degudament dimensionades i que donaran continuïtat a la xarxa separativa provinent
del carrer Major i del carrer Francesc Cambó fins ala seva connexió a la xarxa existent a la
intersecció del carrer Girona amb el carrer Trencada.
Als vials on es realitzin les obres de l’última fase del nou clavegueram, s’aprofitarà per la
reurbanització, substitució o implantació de serveis, soterrament de serveis (aigua, fibra òptica,
electricitat, telefonia, enllumenat públic, gas), així com la pavimentació de les zones en que
s’intervingui.
Totes les actuacions es realitzaran dintre de casc urbà de Verges; concretant-se en els següents
punts:
- Reurbanització del carrer Progrés
Inici vial. Intersecció amb carrer Major, de l’Empordà i Francesc Cambó. UTM: X: 503.792 Y:
4.656.748
Final vial. Intersecció amb carrer Girona (GI-634). UTM: X: 503.792 Y:4.656.677.
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- Formació nou col·lector recollida aigües residuals abocaments carrer Ample, carrer dels Bous i
abocaments habitatges unifamiliars inici carrer del Rec.
UTM punt connexió ACA: X: 503.763 Y:4.656.469
- Formació nou col·lector recollida aigües residuals abocaments habitatges unifamiliars final
carrer del Rec i zona est ciutat vella pel carrer Canonge Iglesias UTM connexió amb pou
existent: X:503.895 Y:4.656.412.
- Reurbanització del carrer del rec.
Inici vial. Intersecció amb carrer Canonge Iglesias UTM: X: 503.888 Y: 4.656.454
Final vial. Intersecció amb carrer Església. UTM: X:503.765 Y: 4.656.500
- Perllongació de la xarxa unitària del carrer Baix Empordà (C-252) fins el nou pou de registre
ubicat a la seva intersecció amb el carrer Canonge Iglesias. UTM punt connexió ACA: X:
503.928 Y: 4.656.401.
- Creuament del Rec del Molí dels dos punts d’abocament d’aigües residuals provinents de les
cases situades entre el carrer de la Pau i Escoles (UTM X: 503569 Y: 4.6565.628) del carrer de
Defora (UTM X:503.584 Y: 4.656.576).
a)

Legislació aplicable.

1. Els reglaments i normes que es prendran en consideració per la realització de les obres i
assaigs seran els que es detallen al Plec de condicions del projecte aprovat, “apartat 1.1.31.
Disposicions aplicables”així com tota aquella legislació vigent d’aplicació.
2. Així mateix, seran d’aplicació les normes que es relacionen a la clàusula 48 del PCA.:
b)

Termini d’execució

1. El termini d’execució de les obres es preveu en cinc (5) mesos.
Aquest termini es comptarà a partir de l’inici de les obres, que serà l’endemà de la signatura de
l’acta de comprovació del replanteig.
c)

Termini de garantia

1. El termini de garantia de l’obra i d’acord amb la legislació de contractes del sector públic
s’estableix en un (1) any, a comptar a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de recepció de les
obres o la que hagués ofertat el licitador si és superior.
d)

Característiques de la contractació

1. Vist que el valor estimat les obres es de 312.660,83 euros (IVA no inclòs), aquest contracte
s’adjudicarà per tramitació ordinària i per procediment obert, d’acord amb els articles 157 i
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següents del TRLCSP, amb determinació d’una pluralitat de criteris de valoració per a
l’adjudicació, en virtut dels articles 138 i 150 del TRLCSP).
e)

Classificació del contractista.

1.
D’acord amb l’article 65 del TRLCSP, no s’exigeix classificació del contractista vist que les
obres es valoren en menys de 500.000 euros, IVA exclòs (valor estimat).
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ANNEX 1.- MODEL DE SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA LICITACIÓ
Dades de l’empresa
Nom: __________________________________________ NIF: _________________ Domicili
social: ___________________ de _____________________ CP_______________ Telèfon:
__________________ Mòbil: __________________ Fax: _________________ Correu
electrònic:___________________________
Dades del representant
Nom: ___________________________________ DNI: ________________ que visc a
__________________________ carrer/plaça ____________________________________ núm.
_______ telèfon ________________ Mòbil: __________________________ correu
electrònic:________________________________________________________

EXPOSO: Que estic assabentat/ada del procediment de contractació per a l’adjudicació del
contracte administratiu d’obres consistent en “Ampliació i Millora de la Xarxa de Sanejament fase
3 de Verges” mitjançant procediment obert (exp. núm. 0001/2015), i de les condicions tècniques,
econòmiques i administratives que han de regir el contracte.
I per això:

SOL·LICITO: Que s’accepti l’oferta presentada dins dels dos sobres A i B que s’adjunta a
aquesta instància.
(signatura del licitador)
Verges _____ de ________________ de 2015
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ANNEX 2.- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE ELS REQUISITS PER
CONTRACTAR AMB L’AJUNTAMENT
En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi/en representació d................... , en qualitat de ..........,
amb CIF núm. …………….., amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP:
………), segons acredito amb el poder que he adjuntat, manifesto:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al butlletí oficial de la província i perfil del
contractant de l’Ajuntament de Verges, per a la licitació de les obres consistents en la “Ampliació
i Millora de la Xarxa de Sanejament fase 3 de Verges”, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada
licitació, i de la resta d’expedient administratiu (exp. núm. 0001/2015), els quals accepto
íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que, d’acord amb l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i amb la
clàusula 18 apartat 2 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix l'esmentada
licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT que, a dia d’avui, compleixo tots i cadascun dels
requisits establerts a la normativa vigent per contractar amb l’Ajuntament de Verges; que
disposo de la documentació que així ho acredita; i que em comprometo a mantenir el seu
compliment durant el període comprès fins a l’adjudicació de la referida licitació.
3. En cas de ser proposar per a l’adjudicació del servei acreditaré davant l’Ajuntament,
prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits. El
moment decisiu per determinar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per
contractar amb l’Ajuntament serà el de finalització del termini de presentació de les proposicions
4. Que autoritzo les persones que es relacionen a continuació, amb el seu nom i cognoms, DNI i
adreça electrònica i telèfon mòbil, a rebre les notificacions i comunicacions electròniques que li
siguin trameses per l’Ajuntament de Verges en relació al referit expedient de contractació:
Nom i cognoms DNI
……………………
……………………

Adreça electrònica
….......….
….......….

Telèfon mòbil

………………………… ………………….
………………………… ………………….

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)
Verges, .......... de ..................... de 2015
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ANNEX 3.1.- MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE

persona física

................................................................... amb NIF ........................... en nom propi, amb domicili
social a (carrer, avinguda, etc) ................................. de .........................(CP ...........................) als
efectes de presentar oferta en el procediment d’adjudicació del contracte administratiu d’obres
consistents en la “Ampliació i Millora de la Xarxa de Sanejament fase 3 de Verges” (exp. núm.
0001/2015)
Declaro sota la meva responsabilitat que
a) Estic facultat/da per a contractar amb l’Administració atès que, tenint capacitat d’obrar, no
em trobo comprès/a en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 60 del vigent Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
b)
Estic al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat
amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
c)
No tinc deutes pendents de naturalesa tributària, sancionadora o de qualsevol altra
tipus amb l’Ajuntament de Verges.
d)
Conec el Ple de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions
tècniques i documentació complementària del contracte, que els accepto de forma íntegra, i que
es compromet a executar el mateix amb subjecció als esmentats plecs.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)

Verges, .......... de ..................... de 2015
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ANNEX 3.2.- MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE

persona jurídica

................................................................... amb NIF ........................... com a representant de
.............................. CIF ................................... amb domicili social a (carrer, avinguda, etc)
................................. de .........................(CP ...........................) als efectes de presentar oferta en
el procediment d’adjudicació del contracte administratiu d’obres consistents en la “Ampliació i
Millora de la Xarxa de Sanejament fase 3 de Verges” (exp. núm. 0001/2015)
Declaro sota la meva responsabilitat que
a)
Les facultats de representació que ostento són suficients i vigents, d’acord amb el
manament de l’escriptura pública autoritzada davant Notari............, protocol núm. .............. de
data ...................... de .........
b)
No està incursa l’empresa en les prohibicions per contractar recollides en l’article 60
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP)
c)
Que la societat està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
d)
No tenir deutes pendents de naturalesa tributària, sancionadora o de qualsevol altra
tipus amb l’Ajuntament de Verges.
e)
Els òrgans de govern i administradors d’aquesta societat no es troben en cap dels
supòsits establerts a:
- Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques.
- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
- Llei estatal 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del
Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat.
f)

L’empresa es troba donada d’alta a l’IAE a l’epígraf ....... / ò està exempta de l’IAE

g)
Coneix el Ple de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions
tècniques i documentació complementària del contracte, que els accepto de forma íntegra, i que
es compromet a executar el mateix amb subjecció als esmentats plecs.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)
Verges, .......... de ..................... de 2015
La Placeta, 1 - 17142 Verges
tel. 972 78 00 07 - fax 972 78 04 46 - a/e: ajuntament@verges.cat
NIF: P1722500D

48

ANNEX 4.- MODEL SOBRE LES NOTIFICACIONS/COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES
En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi/en representació d................... , en qualitat de ..........,
amb CIF núm. …………….., amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP:
………), segons acredito amb el poder que he adjuntat, manifesto:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al butlletí oficial de la província i perfil del
contractant de l’Ajuntament de Verges, per a la licitació de les obres consistents en la “Ampliació
i Millora de la Xarxa de Sanejament fase 3 de Verges” (exp. núm. 0001/2015), mitjançant
procediment obert, del corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regeixen l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu (exp. núm. 0001/2015), els
quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que, en relació a la clàusula 18 i 27 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen l'esmentada licitació, DECLARO sota la meva responsabilitat que accepto
notificacions/comunicacions electròniques que l’Ajuntament de Verges li pugui trametre en
relació a aquest expedient i autoritzo les persones de l’empresa que es relacionen a continuació
a rebre les notificacions/comunicacions electròniques que li siguin trameses per l’Ajuntament de
Verges, de conformitat amb allò que estableixen l’article 146.d) i la disposició addicional 16a del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP):
Nom i cognoms DNI
……………………
……………………

Adreça electrònica
….......….
….......….

Telèfon mòbil

………………………… ………………….
………………………… ………………….

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(signatura del licitador)

Verges, .......... de ..................... de 2015

La Placeta, 1 - 17142 Verges
tel. 972 78 00 07 - fax 972 78 04 46 - a/e: ajuntament@verges.cat
NIF: P1722500D

49

ANNEX 5.- MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL
LICITADOR
En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic ….....….., actuant en nom propi/en representació d................... , en qualitat de ..........,
amb CIF núm. …………….., amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP:
………), DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb l’article 71 bis.1 de la Llei estatal
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC):
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al butlletí oficial de la província i perfil del
contractant de l’Ajuntament de Verges, per a la licitació de les obres consistents en la “Ampliació
i Millora de la Xarxa de Sanejament fase 3 de Verges” (exp. núm. 0001/2015)
mitjançant procediment obert, del corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars que regeixen l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu (exp. núm.
0001/2015), els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació i per a què sigui valorat declaro responsablement, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo, en concepte d’oferta
econòmica, a realitzar-ho pel preu de (en lletres i números) _________ euros. Aquest import es
desglossa en: (en lletres i números) ________ euros, pressupost net, i (en lletres i números)
________ euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, d’acord amb el
següent detall:
Import sense IVA (preu net)

IVA 21%
€

Total (IVA inclòs)
€

€

Percentatge de baixa lineal sobre els preus unitaris expressats
amb un màxim de tres decimals,model 00,000
3. Que accepto realitzar la millora consistent en el que disposa la clàusula 18 del PCA.
1
2
3
4
5
6
7
8

Passarel.la carrer del rec
Urbanització carrer del rec del molí
Millora enllumenat carrer de la font
Millorar el paviment del carrer de la font
Formació embornals mur del rec
Recollida plujanes c de la font
Assegurar trasbals mínim
Connexió al sanejament sis cases del carrer del rec
TOTAL

La Placeta, 1 - 17142 Verges
tel. 972 78 00 07 - fax 972 78 04 46 - a/e: ajuntament@verges.cat
NIF: P1722500D

5.000,00 €
9.864,92 €
13.947,71 €
25.770,15 €
2.500,00 €
1.500,00 €
4.000,00 €
8.241,38 €
70.824,16 €

6 punts
13 punts
18 punts
33 punts
3 punts
2 punts
5 punts
10 punts
90 punts
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4. Que el termini de garantia proposat és de: _____ anys (1 any + _____ any d’ampliació).
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)
Verges, ......... de .................................... de 2015

La Placeta, 1 - 17142 Verges
tel. 972 78 00 07 - fax 972 78 04 46 - a/e: ajuntament@verges.cat
NIF: P1722500D
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ANNEX 6.- MODEL MITJANS (MATERIALS I PERSONALS), SUBCONTRACTACIÓ I
PLÀNNING
En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de ………….
(CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu electrònic
….....….., actuant en nom propi/en representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF
núm. …………….., amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………),
DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (LRJPAC):
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al butlletí oficial de la província i perfil del
contractant de l’Ajuntament de Verges, per a la licitació de les obres consistents en’ “Ampliació i
Millora de la Xarxa de Sanejament fase 3 de Verges”, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada
licitació, i de la resta d’expedient administratiu (exp. núm. 0001/2015 ), els quals accepto
íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que adjunta declaració indicant els mitjans (materials i personals) de que disposarà l’empresa
per a l’execució del contracte, propis o aliens.
3. Que en cas de ser adjudicatari subcontractarà les prestacions que es detallen, amb les
empreses que s’indiquen, en el percentatge descrit:
Empresa amb qui
subcontractarà

Prestació objecte de la
subcontractació

% de la prestació
subcontractada respecte de la
principal

Donat que
NO conec la part que tinc previst subcontractar, si esdevinc adjudicatari, em
comprometo a seguir el procediment establert al TRLCSP i clàusula 47 del plec.
4. Que adjunta Planning detallat d’execució de les obres que garanteix el compliment del termini
d’execució fixat al Plec i projecte.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)
Verges, ......... de .................................... de 2015
La Placeta, 1 - 17142 Verges
tel. 972 78 00 07 - fax 972 78 04 46 - a/e: ajuntament@verges.cat
NIF: P1722500D
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