PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICOADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR LA
LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL
PROJECTE “ACTUACIONS AMBIENTALS
PER A LA MILLORA DE L’ENTORN DE
L’ESPAI NATURAL PROTEGIT D’UTXESA”

PROMOTOR:

PROJECTE EMMARCAT EN EL PROGRAMA DE
CONSERVACIÓ I MILLORA D’ESPAIS NATURALS DE
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Plec de condicions econòmico-administratives del Projecte
“Actuacions ambientals per a la millora de l’entorn de l’ENP D’Utxesa”

PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA
DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL PROJECTE “Actuacions Ambientals per a la millora de l’entorn
de l’Espai Natural Protegit d’Utxesa”
1. OBJECTE
D’acord amb l’article 6 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, la licitació de
referència es considera com a contracte d’obres, el qual objecte, d’acord amb la
Clàusula Primera del Plec de prescripcions tècniques, redactat pel tècnic de Medi
Ambient de la Diputació de Lleida, és desenvolupar el projecte Actuacions
Ambientals per a la millora de l’entorn de l’Espai Natural Protegit d’Utxesa.
Les obres es troben descrites en el projecte, redactat pels Na Maria Tost i Alcàzar, i
En Josep Maria A. Font i Oncins i aprovat pel Consell Plenari del Consorci d’Utxesa en
data 19 de novembre de 2012.
Codi CPV: 45112710-5
En cap circumstància l’existència d’aquest contracte no ha de comportar una relació
de dependència laboral entre el Consorci d’Utxesa i el personal de l’empresa
adjudicatària.
2. RÈGIM JURÍDIC
En allò no previst en aquest Plec de Condicions Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques, els quals són de caràcter preferent, serà d’aplicació el
següent:
-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, RDL 3/2011);

-

RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques (en endavant, Reglament), en tant
no es derogui per la LCSP;

-

RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic;

-

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;
Les bases d’execució del Pressupost de la Diputació de Lleida

-

Les normes de Dret Administratiu i de Dret Privat complementàries i subsidiàries
que s’escaiguin.

3. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
L’òrgan de contractació per a aquest contracte és la Comissió Executiva, de
conformitat amb l’article 9.3.e) dels Estatuts del Consorci d’Utxesa i ostenta les
prerrogatives que disposa l’article 210 del TRLCSP.
L’adreça postal per contactar és: Avda. Pearson, 2 – 25170 – Torres de Segre
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L’adreça de correu electrònic: utxesa@utxesa.com
4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost total de licitació és de 174.000€, IVA inclòs, d’acord amb el següent
desglossament:
-

Pressupost:
IVA:

143.801,65 €
30.198,35 €

-

El valor estimat del contracte s’estableix en 143.801,65 € sense incloure l’IVA.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s’estimarà que els ofertes dels licitadors excedeixen del
tipus de licitació.
Els preus consignats són indiscutibles i no admeten prova alguna d’insuficiència.
5.CRÈDIT PRESSUPOSTARI
L'import s'abonarà amb càrrec a la partida 1.63 del pressupost de 2013, aprovat pel
Consell Plenari del Consorci d’Utxesa, existint crèdit suficient fins a l'import aprovat pel
consorci.
6. TERMINI D’EXECUCIÓ
El Termini màxim per a l’execució del les obres és de 1’5 mesos. L’execució del
contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replantejament en el
termini de quinze dies des de la data de formalització del contracte.
Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execució del contracte.
7. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
El present contracte es licita mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat
sense publicitat, d’acord amb l’article 171.d), 177.2 i 178.1 RDL 3/2011, atès que el
seu valor estimat no és superior a 300.000 €.
La sol·licitud d’ofertes es realitzarà mitjançant invitació als empresaris.
8. GARANTIES DEL CONTRACTE
Per a aquesta licitació no s’exigeix garantia provisional.
La fiança definitiva es fixa en el cinc per cent (5 %) de l’import d’adjudicació, IVA
exclòs, d’acord amb l’art. 95.1 RDL 3/2011.
Estaran exempts de prestar les fiances aquells licitadors que n’hagin establert una de
global, d’acord amb el que estableix l’article 98 RDL 3/2011.
La forma de constituir l’esmentada fiança serà de les assenyalades a l’art. 96.1 RDL
3/2011, havent de complir els requisits establerts als annexos III, IV, V i VI del
Reglament.
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El licitador que hagi rebut el requeriment, conforme és qui ha fet l’oferta
econòmicament més avantatjosa, haurà de constituir la garantia definitiva en el termini
de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut l’esmentat
requeriment, d’acord amb l’art. 151.2 RDL 3/2011.
La garantia definitiva s’haurà d’ingressar a la Caixa del Consorci d’Utxesa, en efectiu o
bé amb aval bancari.
9. CAPACITAT, APTITUD I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, amb condició
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin
la seva solvència econòmica, financera, i tècnica o professional, requisit aquest últim
que serà substituït per la corresponent classificació en els casos que sigui exigible pel
RDL 3/2011.
L’empresa licitadora haurà d’acreditar que el seu objecte social i les declaracions
tributàries sobre l’activitat econòmica que desenvolupa continguin l’activitat objecte del
present contracte. Si no és així, es considerarà causa d’exclusió de la licitació d’acord
amb l’art. 57.1 RDL 3/2011.
Així mateix, els candidats o licitadors no hauran d’estar incursos en cap de les causes
de prohibició de contractar establertes a l’art. 60 RDL 3/2011 en la data de finalització
del termini de presentació de propostes. Així mateix, tampoc hauran d’estar incursos
en aquesta situació quan es procedeixi a l’adjudicació del contracte.
En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir
en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la solvència
econòmica, financera, i tècnica o professional, o de la corresponent classificació, en el
seu cas, de la persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té
efectivament a la seva disposició els medis de les esmentades societats necessaris
per a l’execució dels contractes.
Podran, així mateix, presentar proposicions les unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment a l’efecte de conformitat amb l’art. 59 RDL 3/2011.
10. CLÀUSULA D’OBLIGACIÓ CONTRACTUAL ESSENCIAL
D’acord amb l’art. 118 RDL 3/2011, en relació a l’art. 223.f) de l’esmentada Llei,
s’estableix com a obligació contractual essencial del contracte que el licitador es
comprometi a contractar a grups de persones en situació de risc d’exclusió social.
A aquestos efectes, els licitadors hauran d’incloure dins el Sobre núm. 1
(“Documentació”), una Declaració Jurada, d’acord amb el Model que figura a l’Annex I
del Plec de clàusules administratives particulars, comprometent-se a contractar a
grups de persones en situació de risc d’exclusió social
11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
La presentació de proposicions implica per part de l'empresari l'acceptació
incondicionada de les clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable que reuneix
totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l'Administració.
Les proposicions constaran de dos (2) sobres, tancats i signats pel licitador o per la
persona que el representi; a cada sobre s’expressarà la licitació, el contingut i el nom
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del licitador. A l’interior de cada sobre es farà constar, en un full independent, el seu
contingut, enunciat numèricament.
Sobre núm. 1: Documentació general
Sobre núm. 2: Proposta econòmica
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé han de ser autèntics
conforme la legislació vigent i les empreses estrangeres hauran de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català.
Contingut del sobre núm. 1.
Documentació general
Títol del contracte
Licitador (Nom . CIF):
Correu electrònic
Data i signatura
1) Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya:
a) Acreditació de la capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica:
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acreditarà
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’efectuarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en què
constin les normes mitjançant les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau,
en el corresponent registre oficial.
Els empresaris espanyols individuals hauran de presentar còpia legitimada
notarialment del document nacional d’identitat o document equivalent.
Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar davant l’òrgan
de contractació, en els termes que disposen els articles 58 i 72 del RDL 3/2011,
mitjançant la seva inscripció en els registres professionals o comercials, en les
condicions que prevegi la legislació de l’estat on estiguin establertes, o la presentació
de les certificacions indicades a l’apartat 3 de l’annex I del Reglament general de
contractes de les administracions públiques aprovat per RD 1098/01, de 12 d’octubre.
Els empresaris estrangers no compresos a l’apartat anterior hauran d’acreditar la
seva personalitat jurídica i capacitat d’obrar en els termes que disposen els articles 55
i 72 del RDL 3/2011,
En el cas que diverses empreses presentin oferta conjunta de licitació (Unió Temporal
d’Empreses), cadascuna acreditarà la seva personalitat i capacitat indicant en
document privat els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la
participació de cadascun d’ells i la designació de la persona o entitat que, durant la
vigència del contracte, exercirà la plena representació de totes elles davant
l’Administració. Així mateix, ha de constar el compromís de constituir-se formalment en
Unió Temporal, en cas de resultar-ne adjudicataris. L’esmentat document haurà d’estar
signat pel representant de cadascuna de les empreses que constitueixen la Unió.
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b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica del signant de l’ oferta.
En el supòsit que es comparegui o se signin proposicions en nom d’altri, es presentarà
poder bastant a l’efecte i fotocòpia legitimada notarialment del document nacional
d’identitat o document equivalent.

Respecte de la forma del poder, han de concórrer les següents circumstàncies:
- Ha de ser escriptura pública.
- Ha de ser còpia autèntica.
- Ha d'estar inscrit en el Registre Mercantil.
No s'admetran testimoniatges de còpies d'escriptures d'apoderament.
c) Solvència tècnica i professional, i econòmica i financera, Solvència tècnica
addicional, i Classificació empresarial orientativa dels contractistes.
Al tractar-se d’un contracte d’obres d’import inferior a 350.000 € s’aplicarà el que
estableix l’article 62 RDL 3/2011, d’acord amb el qual el contractista haurà d’acreditar
la seva solvència tècnica i professional, i econòmica i financera, d’acord amb els
següents mitjans:
1. Definició dels criteris de solvència econòmica
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar per:
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres; i
b) Documentació acreditativa de disposar d’una assegurança de responsabilitat
civil fins un import no inferior a 300.000 €.
2. Definició dels criteris de solvència tècnica
Per aquest contracte, la solvència tècnica s’acreditarà mitjançant l’aportació de la
següent documentació que serà avalada per certificats acreditatius:
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalats per
certificats de les obres similars a l’obra objecte d’aquest Plec
b) Declaració responsable relacionant els principals equips de maquinària i
mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució dels treballs de
construcció de les obres.
c) Declaració responsable relacionant els mitjans personals i equip tècnic que
s’adscriuran a les obres. Entre els mitjans personals, l’empresa haurà de
disposar d’un responsable de qualitat i responsable de gestió ambiental, amb
indicació del nom i NIF del tècnic nomenat, així com l’acceptació del
nomenament per part d’aquest.

En les unions temporals d'empreses, s’estarà a l’establert a l’article 59 RDL 3/2011.
d) Acreditació de no trobar-se en cap de les situacions indicades a l’article 60 RDL
3/2011
Avinguda Pearson, 2 – Utxesa - 25170 Torres de Segre - 660 612 615 – utxesa@utxesa.com
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Declaració responsable conforme l’empresa no està inclosa en cap de les prohibicions
de contractar amb l’Administració determinades en l’article 60 RDL 3/2011.
e) Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Declaració responsable conforme l’empresa es troba al corrent de les obligacions
tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.
Declaració responsable conforme l’empresa es troba al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.
Declaració responsable conforme l’empresa està donada d’alta en l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, quan exerceixi activitats subjectes a l'esmentat impost i, si
s’escau, estar-ne al corrent del pagament.
Declaració responsable conforme l’empresa no té deutes tributaris amb Diputació de
Lleida
En aquesta Declaració s’incorporarà autorització expressa a la Diputació de Lleida per
a, si escau, l’obtenció telemàtica dels esmentats documents en cas que el licitador
resulti ser qui hagi fet l’oferta econòmicament més avantatjosa.
f) Grup empresarial.
Declaració sobre el grup empresarial a què pertany l’empresa amb indicació de les
empreses que el componen (article 86.3 del RD 1098/01) i denominació del grup, o en
el seu cas, declaració de no pertànyer a cap grup empresarial.
g) Adreça de correu electrònic
Una adreça de correu electrònic on es podran efectuar, si escau, les notificacions
derivades de la licitació
h) Declaració jurada comprometent-se a contractar a grups de persones en
situació de risc d’exclusió social
D’acord amb el Model que figura a l’Annex I del present Plec de clàusules
administratives particulars
2) Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya:
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya, només estan obligades a incorporar en el sobre número 1 la
documentació següent:
1. Certificació d’inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya, acompanyada d’una Declaració responsable del
licitador sobre la vigència de les dades que inclou el certificat; en cas que
algunes circumstàncies hagin experimentat variació es formularà una
declaració responsable de la vigència parcial de les dades acompanyada dels
documents que actualitzin les dades no vigents.
2. En cas que no estigui en possessió de la Classificació de contractistes
orientativa, haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica
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professional, d’acord amb els mitjans assenyalats a l’apartat c) anterior (c)
Solvència tècnica i professional, i econòmica i financera, Solvència tècnica
addicional, i Classificació empresarial orientativa dels contractistes.)
3. Declaració responsable, segons l’Annex I, conforme l’empresa no està inclosa
en cap de les prohibicions de contractar amb l’Administració determinades a
l’article 60 RDL 3/2011.
4. Declaració responsable sobre el grup empresarial a què pertany l’empresa amb
indicació de les empreses que el componen (article 86.3 del RD 1098/01) i
denominació del grup, o en el seu cas, declaració de no pertànyer a cap grup
empresarial.
5. Una adreça de correu electrònic on es podran efectuar, si escau, les
notificacions derivades de la licitació
6. Declaració jurada comprometent-se a contractar a grups de persones en
situació de risc d’exclusió social.
Contingut del sobre núm. 2
Sobre núm. 2
Proposta econòmica i termini d’execució
Títol del contracte
Licitador (Nom i CIF)
Data i signatura
Proposició econòmica:
Proposició econòmica formulada conforme el model que s'adjunta a l'annex III d’aquest
Plec, on s’inclourà, en el seu cas, la reducció del termini d’execució.
La proposició es presentarà escrita a màquina, i no s'acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes que no permetin de conèixer clarament allò que
consideri fonamental per a valorar l'oferta.
La proposició econòmica no podrà superar l’import expressat en aquest Plec.
Les proposicions presentades per una UTE han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la integren, o pel que s’hagi designat com a representant en el
seu cas.
Cada licitador no podrà presentar més que una sola proposició. Tampoc no podrà
subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres, si ho ha fet individualment.
La contravenció d’aquest principi donarà lloc automàticament a la desestimació de
totes les per ell presentades.

12. TERMINI, LLOC I HORES DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La presentació de propostes es realitzarà a les oficines de l’ajuntament d’Aitona, o de
Sarroca de Lleida o de Torres de Segre dins el termini que s’assenyali a la invitació
per a prendre part en el procediment negociat, fins a les dotze (12:00h) de l’últim dia.
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Una vegada presentada una proposició no podrà ser retirada sota cap pretext.
Les propostes també podran ser enviades per correu, en el qual cas s’haurà de
justificar la data d’imposició d’emissió a la oficina de correus i anunciar a l’òrgan de
contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex o telegrama o qualsevol altre mitjà
que permeti constatar la seva recepció durant el mateix dia.
També es podrà anunciar per correu electrònic, però només serà vàlid si existeix
constància de la transmissió i recepció, de les seves dades i del contingut íntegre de
les comunicacions, i s’identifica fidedígnament al remitent i al destinatari. En aquest
supòsit, es procedirà a l’obtenció de còpia impresa i al seu registre, que s’incorporarà
a l’expedient.
Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si és
rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de la finalització
del termini assenyalat a l’anunci de licitació.
Transcorreguts deu dies naturals següents a finalització del termini per la presentació
de les propostes sense haver-se rebut, aquesta no serà admesa en cap cas.
13. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades de
conformitat amb tot allò que es determina a l’annex II d’aquest Plec.
L’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitació.
En cas que alguna oferta es trobi en situació de baixa anormal o desproporcionada, se
li donarà tràmit d’audiència, d’acord amb l’establert a l’art. 152.3 RDL 3/2011.
14. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I NOTIFICACIÓ
L’òrgan de contractació serà la Comissió Executiva del Consorci d’Utxesa, integrada
pels tres alcaldes dels ajuntaments que formen part del Consorci. Aquesta haurà
d’adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.
L’adjudicació haurà de complir amb els següents requisits:
-

Haurà de ser motivada i resultant de l’aplicació de les fórmules que per a la
valoració es determinen a l’Annex II d’aquest PLCAP.
Es notificarà als candidats o licitadors.
Simultàniament, es publicarà en el Perfil del Contractant dels Ajuntaments
d’Aitona, Sarroca de Lleida i Torres de Segre.

La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al
licitador exclòs interposar recurs suficientment motivat contra la decisió d’adjudicació.
En particular, expressarà els següents termes:
-

Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també de forma
resumida, les raons per les quals no s’hagi admès la seva oferta;
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-

En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposta
de l’adjudicatari determinats de què hagi estat seleccionada la seva oferta amb
preferència a la de la resta de licitadors les quals ofertes hagin estat admeses.

En tot cas, en la notificació i en el Perfil del Contractant s’assenyalarà el termini en què
s’ha de procedir a la formalització del contracte.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la
seva recepció pel destinatari. En particular, es podrà efectuar per correu electrònic a
l’adreça que els licitadors haguessin designat al presentar les propostes, en els termes
establerts a l’art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als Serveis Públics. No obstant això, el termini per considerar rebutjada la
notificació, amb els efectes previstos a l’art. 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, serà de 5 dies.
15. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’haurà de formalitzar en document administratiu que s’ajusti amb
exactitud a les condicions de la licitació, constituint l’esmentat document títol suficient
per accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, en el qual
cas les despeses aniran al seu càrrec.
En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte
clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.
El termini per a la seva formalització, atès que es tracta d’un contracte no subjecte a
regulació harmonitzada, s’haurà d’efectuar no més tard dels 15 dies hàbils següents a
aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació.
Si el contracte no es formalitza:
a) Per causes imputables al contractista: l’Administració podrà acordar la
incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que,
en el seu cas hagués exigit;
b) Per causes imputables a l’Administració: S’indemnitzarà al contractista dels
danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
16. PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES
La formalització dels contractes el qual import sigui superior al previst per al contracte
menor, s’haurà de publicar en el Perfil del Contractant, indicant com a mínim les
mateixes dades assenyalades a l’anunci de l’adjudicació. En tot cas, se seguirà allò
establert a l’art. 154 RDL 3/2011.
17. PAGAMENT DEL PREU
El pagament dels treballs contractats es farà en finalitzar l’obra, contra presentació de
la corresponent factura, incloent el detall de treballs realitzats, i serà autoritzada pels
Serveis Tècnics dels ajuntaments d’Aitona, de Sarroca de Lleida i de Torres de Segre.
El pagament de cada factura es realitzarà d’acord amb l’establert a l’art. 216 RDL
3/2011.
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18. REVISIÓ DE PREUS
Al tractar-se d’un contracte el qual termini d’execució és inferior a 12 mesos, no es
preveu revisió de preus.
19. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
Tot això sense menyscapte del previst al Plec de clàusules administratives particulars
així com al Plec de prescripcions tècniques particulars.
El contractista assumirà el cost total de l’execució i instal·lació del cartell informatiu de
l’obra i de desviament de trànsit amb el text i característiques que indiquin els serveis
tècnics de la diputació de Lleida, així com de la publicitat que sigui necessària.
Són a càrrec del contractista, les despeses derivades de la preparació de la
documentació necessària per a contractar, de l’anunci o anuncis de contractació i/o
d’adjudicació, de les publicacions corresponents i altres despeses derivades que hagi
de realitzar el Consorci d’Utxesa en referència a aquest contracte, fins al límit de 2.500
euros.
En general també són a càrrec del contractista el cent per cent de les despeses que
se’n derivin de la formalització del contracte i de totes aquelles altres que resultin
d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes
assenyalin.
20. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb l’art. 219 RDL 3/2011, el contracte només podrà ser modificat per raons
d’interès públic en els casos i en la forma prevista en el títol V del Llibre I del RDL
3/2011, i d’acord amb el procediment regulat a l’art. 211 RDL 3/2011.
Així mateix, serà d’aplicació l’art. 234 RDL 3/2011.
En aquestos casos, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran
obligatòries pel contractista.
La modificació del contracte s’haurà de formalitzar conforme a allò establert a l’art. 156
RDL 3/2011.

21. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes establerts a la normativa vigent,
l’òrgan de contractació ostentarà en tot cas les següents prerrogatives:
-

Interpretació dels contractes administratius;
Resolució dels dubtes que hi puguin sorgir en el seu acompliment;
Modificar-lo per raons d’interès públic;
Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d’aquesta.
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En el corresponent expedient, es donarà audiència al contractista. Serà preceptiu
l’informe de l’òrgan consultiu corresponent de la Generalitat de Catalunya, en els
casos següents:
-

Interpretació, nul·litat i resolució, quan es formuli oposició per part del contractista;
Modificacions del contracte, quan la quantia d’aquest, aïllada o conjuntament, sigui
superior a un 10 % del preu primitiu del contracte i aquest sigui de quantia igual o
superior a 6.000.000 €

Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius.
22. INVALIDACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte serà invalidat quan ho sigui alguns dels seus actes preparatoris o
d’adjudicació, i qual concorrin alguna de les causes de Dret administratiu o de Dret
civil a què es refereixen els articles 31 a 36 RDL 3/2011.
23.- PENALITATS I CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
A) Penalitats.
El contractista resta obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per la
realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per l’administració o
pel propi contractista en el programa d’execució de les obres a presentar.
La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de la
Diputació de Lleida.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en mora
respecte al compliment del termini total fixat per l’execució del contracte, la Diputació
de Lleida podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de
les penalitats diàries en la proporció de 0,20 € per cada 1.000 € del preu del contracte
(IVA exclòs).
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a que pugui
tenir dret La Diputació de Lleida, originades per la demora del contractista, no
requerint-se la interpel·lació o intimació prèvia per part de l’administració.
Les penalitats s’abonaran amb càrrec a la garantia definitiva quedant l’adjudicatari
obligat a restituir-la pel seu import, o mitjançant deducció de les quantitats que en
concepte de pagament total o parcial s’hagin de pagar al contractista..
Cada vegada que les penalitats per demora sumin un múltiple del cinc per cent del
preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per proveir la resolució del
mateix o acordar la continuïtat de la seva execució, amb imposició de noves penalitats.
La Comissió Executiva podrà optar igualment per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitats establertes amb anterioritat en el cas d’incompliment parcial
dels terminis establerts en el programa d’execució de l’obra, encara que no impliqui
demora en el incompliment total, sempre i quan aquesta no s’hagués produït per
causes no imputables al contractista, en el qual cas, i prèvia sol·licitud del contractista,
es concedirà per l’administració un termini que serà, al menys, igual al temps perdut, a
no ser que el contractista en demanés un altre d’inferior.
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Si la Comissió Executiva optés per la resolució, aquesta s’haurà d’acordar per l’òrgan
de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que l’audiència del contractista i, quan
aquest formulés oposició, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya.
B) Resolució del contracte.
Són causes de resolució del contracte:
-

Les establertes a l’art. 223 RDL 3/2011; i
Les establertes a l’art. 237 RDL 3/2011.

24. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE I TERMINI DE GARANTIA.
La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant Acta de Recepció, si es troben en estat de ser rebudes i a
satisfacció de la Comissió Executiva
S’estableix un termini de garantia de DOS ANYS segons s’estableixi en el contracte,
comptador des de la data de recepció de les obres. Durant aquest temps de garantia
seran a càrrec del contractista totes les despeses de manteniment. El compliment
d’aquest termini s’acreditarà mitjançant relacions semestrals dels treballs de
manteniment fets acceptats pels Serveis Tècnics dels ajuntaments d’Aitona, de
Sarroca de Lleida i de Torres de Segre.
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, pels
Serveis Tècnics dels ajuntaments d’Aitona, de Sarroca de Lleida i de Torres de Segre,
d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si
aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte
responsabilitat per vicis ocults, tot procedint a la devolució o cancel·lació de la
garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions
pendents que haurà d’efectuar en el termini de seixanta dies. En el cas de que
l’informe no fos favorable i els defectes observats fossin deguts a deficiències en
l’execució de l’obra i no l’ús d’allò construït, durant el termini de garantia, el director
facultatiu dictarà les instruccions corresponents al contractista per a la reparació d’allò
construït, tot concedint un termini per executar-ho durant el que continuarà encarregat
de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del
termini de garantia.

25. SUBCONTRACTACIÓ
L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el
compliment dels requisits i obligacions legalment establerts fins a un percentatge que
no podrà excedir del 60 per cent del preu del contracte, IVA exclòs. No obstant això,
per poder procedir a la subcontractació haurà de tenir l’autorització prèvia de la
Comissió Executiva.
26. CESSIÓ DEL CONTRACTE
No es permet la cessió del present contracte
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27. JURISDICCIÓ COMPETENT
Seran d’aplicació al contracte, amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, el
procés administratiu i el contenciós-administratiu, sotmetent-se als Tribunals del
domicili de la Diputació de Lleida que fossin competents per conèixer de les qüestions
que se suscitin.
28. TRACTAMENT DE DADES
El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i a la normativa de
desenvolupament, amb relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la
vigència d’aquest contracte.
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les obres derivades d’aquest contracte té caràcter confidencial
i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant,
no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió tercers fora de
l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del
personal que tingui o pugui tenir l’entitat que executa les obres objecte d’aquest
contracte. En qualsevol cas, els titulars de les dades podran exercir els seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l’adreça Plaça Església, 1 de
Torres de Segre o bé mitjançant correu electrònic a utxesa@utxeas.com
L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte de les dades o antecedents que,
no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
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ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na..................... amb NIF núm.............................., domiciliat/da per a tots els actes
d’aquest procediment de contractació a .............. carrer........... núm.., telèfon .......,
fax....... i adreça electrònica.............., actuant en nom propi o en representació de
l’empresa..........., amb CIF núm........ i domicili social a ........... carrer ....... núm........
DECLARA:
1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o
representants, es troben inclosos en cap de les circumstàncies i prohibicions per a
contractar previstes en l’article 60 del TRLCSP1.
2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat i amb la
Generalitat de Catalunya.
3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
4.- Que el licitador no té contret cap deute amb la Diputació de Lleida, el Consorci de
l’Espai Natural d’Utxesa, l’Ajuntament de Sarroca de Lleida, l’Ajuntament d’Aitona i
l’Ajuntament de Torres de Segre.
5.- Que amb tot el personal de la plantilla i amb el personal temporal que es contracti
per adscriure a la realització de l’obra, es compleix íntegrament la normativa de
prevenció i seguretat en el treball així com la resta de normativa d’obligat compliment
segons la normativa laboral i social d’aplicació.
6.- Que estic assabentat/da que per a la licitació del projecte “Actuacions Ambientals
per a la millora de l’entorn de l’Espai Natural d’Utxesa” s’ha establert com a
condició especial d’execució del contracte que el licitador es comprometi a
contractar a grups de persones en situació de risc d’exclusió social, als efectes
previstos a l’art. 118 del TRLCSP4. Que estic assabentat/da que aquesta condició
especial d’execució del contracte té el caràcter d’obligació contractual essencial, el
qual incompliment comporta la resolució del contracte, d’acord amb el disposat a l’art.
223.f) del TRLCSP. Per la qual cosa, mitjançant la present Declaració Jurada,
l’empresa a la qual represento es compromet a contractar a grups de persones en
situació de risc d’exclusió social, d’acord amb els requisits i condicions establerts al
Plec de clàusules administratives de l’obra “Actuacions Ambientals per a la millora
de l’entorn de l’Espai Natural d’Utxesa”. El compromís de contractar a aquests
grups de persones en situació de risc d’exclusió social queda detallat amb l’oferta que
es presenta en el sobre B.

(Lloc, data i signatura del licitador)

1

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
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ANNEX II. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
D’acord amb l’article 150 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, la puntuació total
de les ofertes s’obtindrà per aplicació de la següent formula:
P = 0,50 x TE + 0,50 x PE
On: P = puntuació total de l‘oferta; TE = Puntuació del termini d’execució;
PE = Puntuació de l’oferta econòmica
Els criteris les puntuacions de les ofertes seran els següents:
1.

Termini execució (de 0 a 50 punts)
Reducció del termini d’execució. A aquests efectes i per tal que es pugui
procedir a valorar aquest criteri com a millora, el licitador haurà de proposar la
reducció del termini d’execució equivalent a 1 MES segons Projecte executiu.
A aquests efectes s’atorgarà la següent puntuació en funció del termini en què
es proposi reduir el termini d’execució:



2.

Reducció en 1 setmana el termini d’execució en relació al termini inicial: 10
punts.
Reducció en 2 setmanes el termini d’execució en relació al termini inicial: 20
punts.
Oferta econòmica de 0 a 50 punts
Baixa econòmica de les ofertes.
La distribució de la puntuació es farà proporcionalment entre les ofertes
presentades.

Criteris per a la Consideració de que l’Oferta conte Valors Anormals o
Desproporcionats.
S’apreciaran com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles en què
la seva baixa individual es situï per sobre de 12,5 punts percentuals de la baixa
mitjana. És a dir: Bi > Bm + 12,5
On: Bi = baixa de la oferta “i” en % Bm= mitjana aritmètica de les baixes en %
En el supòsit que empreses pertanyents a un mateix grup (art. 42.1 del Codi de
Comerç), presentin diferents proposicions per a concórrer individualment a
l’adjudicació d’aquest contracte, es prendrà únicament per a l’aplicació del règim
d’apreciació de les ofertes desproporcionades o anormals, l’oferta més baixa. Per a
totes les demés ofertes del grup s’aplicarà allò que prescriu l’article 86.1 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En qualsevol cas, amb anterioritat a la consideració de baixa anormal o
desproporcionada, s’haurà de donar audiència al licitador per a la seva justificació,
tal i com prescriu l’article 152.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP. La consideració de baixa anormal o
desproporcionada d’una oferta farà que aquesta siguin eliminada, i en conseqüència
aquesta no computarà a l’efecte d’establir la puntuació econòmica, d’acord amb la
relació lineal especificada.
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ANNEX NÚM. III
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I MILLORES QUE PRESENTA L’EMPRESA.................
AL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE....................
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractació de l’obra: “Actuacions ambientals per a la millora de l’entorn
de l’espai natural protegit d’utxesa”, es compromet a portar-la a terme amb
subjecció al Projecte de l’obra i al Plec de Clàusules Administratives Particulars i
es compromet a fer-ho per la quantitat de:
……….……………….. euros (......,.. €), IVA exclòs. (La quantitat ha d'expressar-se
en lletres i xifres). L’import de l’IVA , al .... % , és de ....................€

DECLARACIÓ SOBRE EL REDUCCIO DEL TERMINI D’EXECUCIÓ
Reducció del termini d’execució en ____ setmanes (màxim 1 mes) segons s’estableix
a l’annex ..... del PCAP.

(Lloc, data i signatura del licitador)
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