PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

PARTICULARS

QUE

REGIRAN

L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE D’OBRES
PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA COMARCAL DE BANDA
AMPLA DEL MARESME. FASE II (PROJECTE COFINANÇAT PEL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA)

1)

DADES GENÈRIQUES:

1.1) Definició de l'objecte del contracte
L’objecte d’aquest plec és la contractació de les obres del «Projecte executiu de la Xarxa
comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase II» i els treballs de seguretat i salut
vinculats a aquestes obres. Aquest projecte disposa de cofinançament per part del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 491.069,12
euros (IVA exclòs).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a la
clàusula 26 del Plec de Clàusules Administratives Generals aplicable (en endavant PCAG).
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 103.124,51 euros.
1.4) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de 491.069,12 euros (IVA exclòs).
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1.5) Aplicacions pressupostàries



La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 504.169.62700 de romanents del pressupost de l’exercici 2013
del Consell Comarcal del Maresme.

1.6) Termini d’execució
El contracte tindrà un termini d’execució de sis (6) mesos a comptar des de la data
d’adjudicació.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i
157 a 161 del TRLCSP.
1.8) Despeses de publicitat
Les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació hauran
de ser abonades pel contractista adjudicatari de la present licitació.
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini que
s’estableixi en l’anunci corresponent, en el Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada
núm. 1, CP 08301 de Mataró (www.maresme@ccmaresme.cat , telèfon 937411616, fax
937572112), de dilluns a divendres laborables, de 9.00 hores a 14:00 hores, podent ésser
també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les
19:00 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent,
havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al Consell Comarcal
del Maresme el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el
termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la
data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i
haurà de presentar-se en tres sobres, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en full apart,
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una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que
es detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació de les
obres del «Projecte executiu de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del
Maresme. Fase II» i els treballs de seguretat i salut vinculats a aquestes
obres, presentada per ...……......." i haurà de contenir la documentació següent:
•

Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents
dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i
electrònica, número de telèfon i de fax del licitador.

•

La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti
de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona
o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o
entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran
d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i
acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits
en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el
cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els
articles 58 i 72 TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o
professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei de
Contractes

de

les

Administracions

Públiques,

aprovat

per

Reial

Decret

1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP).
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP.
•

Declaració responsable d’acord amb el model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura
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pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de
protocol.../o document, CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm..........), declara responsablement que les facultats de
representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació);
que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de
les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes a l’article 60
TRLCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritzo el
Consell Comarcal del Maresme perquè pugui obtenir directament, davant de les
Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de l'empresa licitadora.
SI

NO

(Lloc, data i signatura del licitador)."



Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador en els termes
de la clàusula 1.10) del present Plec.



Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en els termes de
la clàusula 1.10) del present Plec i/o de l’habilitació empresarial o professional
que sigui exigible, si escau, en els termes de l’article 54.2 del TRLCSP.

 Certificat de la classificació i declaració responsable de vigència, si escau.

 Certificat

de la inscripció en el Registre d’empreses Acreditades de la

Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el
que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractació al sector de la construcció.
 Declaració

responsable, signada pel representant de l’empresa, en què

assegura que disposa de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu,
que compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així
com d’una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
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 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en quantia suficient per a

respondre de les possibles contingències que puguin sorgir durant l’execució de
les obres.
 Declaració responsable de vigència de les circumstàncies que donaren lloc a la

declaració, per part de l’Administració Tributària, d’exempció d’IVA, si escau.
 Declaració responsable de reunir algun/s dels criteris de preferència en cas

d’igualació en la puntuació de les ofertes, especificats en la clàusula 1.12)
d’aquests plecs, si escau.
 Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals

espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres.
 Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional, d’acord amb allò

que disposa la clàusula 1.15) del present Plec, si escau.
 En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de

presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes
establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.
 En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal,

hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació
dels noms i circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicataris.
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Diputació de
Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat,
restaran eximides de presentar la documentació referida, a excepció de la garantia
provisional i de la solvència financera i econòmica i professional o tècnica específica,
si s’escau, si no consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan aportin la
diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; així com la
declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència d’inscripció
no han experimentat cap variació.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor per a la contractació de les obres del
«Projecte executiu de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase
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II» i els treballs de seguretat i salut vinculats a aquestes obres, presentada
per .......……..." i haurà de contenir la documentació següent:
•

Relació numerada de la documentació inclosa.

•

Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici
de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) del present
Plec.

ADVERTÈNCIA
La documentació que contenen els sobres precedents (1 i 2) no pot incloure
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la
proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de
forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de
la licitació.

SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als
criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació de les obres
del «Projecte executiu de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme.
Fase II» i els treballs de seguretat i salut vinculats a aquestes obres,
presentada per .......……..." i haurà de contenir la documentació següent:
•

Relació numerada de la documentació inclosa.

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

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o
en representació de l’empresa ..............,

CIF núm. .............., domiciliada a

........... carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions
exigides per optar a la contractació relativa a les obres del «Projecte constructiu de la
Xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase II» i els treballs de seguretat i
salut vinculats a aquestes obres, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al
Projecte i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament,
per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà
d'expressar-se en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
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(Lloc, data i signatura del licitador)."
•

Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) del present
Plec.

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica
La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima i els mitjans d’acreditació
són els que tot seguit s’indiquen:



En ser el pressupost igual o superior a 350.000 euros, IVA exclòs, serà necessari que el
licitador estigui classificat en els grups, subgrups i categories que tot seguit
s’assenyalen:
Grup: I Subgrup: 7 Categoria: e



A més, el licitador, i d’acord amb l’article 64.2 TRLCSP, haurà de presentar el compromís
d’adscriure els mitjans personals i materials que indicarà mitjançant relació.

1.11) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
A) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (40 punts puntuació màxima)
A.1. Millora de la qualitat de l’obra (fins a 20 punts)
Referent a la qualitat i idoneïtat dels materials a instal·lar, estaran d’acord amb allò
especificat en projecte. En aquest sentit, el licitador haurà de detallar la marca, el model i les
especificacions tècniques dels materials a instal·lar per a cadascuna de les unitats d’obra
detallades al projecte, valorant-se que, sense cost addicional al projecte, es proposin les
següents millores:
A.1.1. Connexions amb tecnologia Fibra òptica (fins a 10 punts)

¾

Cable de fibra òptica

- Es valorarà que el licitador ofereixi un cable de fibra òptica de les mateixes característiques
a les descrites en projecte però amb un nombre de fibres superior al projectat.
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- Es valorarà que el licitador ofereixi la possibilitat de triar entre, com a mínim, dos models
de cable de fibra òptica de característiques iguals o superiors a les descrites en projecte.

¾

Caixes d’empiulament

- Es valorarà que el licitador ofereixi la possibilitat de triar entre, com a mínim, dos models
de caixes d’empiulament de característiques iguals o superiors a les descrites en projecte.

¾

Armaris i repartidors de fibra òptica

- Es valorarà que el licitador presenti la possibilitat de triar entre un sistema de mòduls
integrats o un sistema de slots.

¾

Obturació de conductes

- Es valorarà que el licitador presenti un sistema inflable d’obturació de conductes ocupats
tipus Tdux o similar.

¾

Certificació qualitat dels materials

- Es valorarà que el licitador aporti certificats de qualitat dels materials a instal·lar.

A.1.2. Connexions amb tecnologia Radiofreqüència (fins a 10 punts)

¾

Antenes de connexió

- Es valorarà que el licitador ofereixi un model d’antena amb prestacions superiors a les
contemplades a projecte, de manera que aquesta presenti característiques avantatjoses des
del punt de vista de la capacitat en la transmissió de dades i ample de banda, fiabilitat,
amplitud en el ventall de freqüència per poder enviar la senyal, etc.
- Es valorarà que el licitador permeti la possibilitat de que les antenes puguin ser de banda
llicenciada o no llicenciada.

En la descripció dels materials, el licitador haurà de ressaltar la seva idoneïtat per al projecte
i les característiques addicionals respecte als requisits mínims indicats en el projecte
executiu.

A.2. Pla de treballs (fins a 5 punts)
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Es valorarà la presentació d’un pla de treball que contingui la següent informació:
Planificació dels treballs la qual minimitzi l’afectació a les activitats que es desenvolupen dins
de l’àmbit municipal (trànsit de vehicles i vianants, serveis, activitats comercials, etc.). La
planificació haurà de proposar fase de treball, període i termini aproximats d’execució per
cada zona o tram de treball, descripció de les activitats i serveis municipals afectats i
proposta per minimitzar aquesta afectació.
Planificació dels treballs que afectin a carreteres i rieres, especificant la metodologia de
treball a emprar, fase de treball, període i termini aproximats d’execució per cada zona o
tram de treball, descripció de les activitats i serveis municipals afectats i proposta per
minimitzar aquesta afectació.
Planificació general de l’obra tenint en compte els punts anteriors. La planificació ha de ser
per dia i ha de determinar els treballadors i la seva formació per a cadascuna de les fases de
l’obra.
A.3. Metodologia constructiva (fins a 5 punts)
Es valorarà la presentació d’una metodologia constructiva que contingui la següent
informació:
Manual de construcció, que incorpori informació dels processos i tècniques a utilitzar en
l’execució de l’obra.

Proposta de maquinària i tecnologia adients per minimitzar l’impacte que l’execució de l’obra
pot tenir sobre els municipis en la que es desenvolupa.

A.4. Millora de la connectivitat de la xarxa comarcal amb instal·lacions de serveis d’àmbit
comarcal (fins a 10 punts)
Es valorarà la connexió a la futura Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme, mitjançant
tecnologia de Radiofreqüència, d’instal·lacions que pertanyin a serveis gestionats pel Consell
Comarcal del Maresme.
Es valorarà la proposta de connexió per la instal·lació següent:
-

EDAR Mataró i Estació meteorològica situada a l’EDAR de Mataró.
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La proposta de connexió d’aquesta instal·lació ha d’anar documentada amb un avantprojecte
de connexió (amb memòria i plànols), acompanyat d’un compromís per escrit de que el
licitador realitzarà aquesta connexió complementària dins dels terminis d’execució ofertats i
sense cost addicional sobre el pressupost ofertat.

B) CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÁTICA (60 punts puntuació màxima)
B.1. Millora de la tecnologia de connexió respecte de la de projecte (fins a 50 punts)
Es valorarà la millora de la tecnologia de connexió dissenyada al projecte, és a dir,
aconseguir connectar un major número de municipis a la Xarxa Comarcal de Banda Ampla
del Maresme mitjançant tecnologia de Fibra Òptica (FO).

Dins del “PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME.
FASE II”, està prevista la connexió de 4 municipis a la XCBAM mitjançant tecnologia de Fibra
Òptica (FO):
•

Sant Vicenç de Montalt

•

Sant Pol de Mar

•

Cabrera de Mar

•

Teià

La resta de municipis inclosos dins del “PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA COMARCAL DE
BANDA AMPLA DEL MARESME. FASE II” es connectaran a la XCBAM mitjançant tecnologia de
Radiofreqüència (RF):
•

Tiana

•

Caldes d’Estrac

•

Sant Iscle de Vallalta

•

Sant Cebrià de Vallalta

•

Òrrius

•

Dosrius

•

Cabrils

La valoració de la millora de la tecnologia de connexió dissenyada al projecte es farà atenent
al criteri de la millora i canvi de la tecnologia de connexió de RF a FO, respecte dels següents
dos municipis:
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B.1.1 Millora connexió municipi Cabrils mitjançant tecnologia FO (35 punts)
Es valorarà la millora tecnològica de la connexió del municipi de Cabrils a la futura Xarxa
Comarcal de Banda Ampla del Maresme mitjançant Fibra Òptica (FO) en comptes de l’enllaç
amb Radiofreqüència (RF) que es contempla al “PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA
COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME. FASE II” pel municipi de Cabrils.
Existeix un projecte redactat que contempla la connexió amb FO des de la troncal de FO de
l’autopista C-32 (troncal de la XCBAM) fins a la seu de l’ajuntament de Cabrils:

-

Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Cabrils.

el

Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) del qual està valorat en 120.220,64 €
(IVA exclòs)
El licitador que ofereixi la Millora connexió municipi Cabrils mitjançant tecnologia FO obtindrà
35 punts.
B.1.2 Millora connexió municipi Caldes d’Estrac mitjançant tecnologia FO (15 punts)
Es valorarà la millora tecnològica de la connexió del municipi de Caldes d’Estrac a la futura
Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme mitjançant Fibra Òptica (FO) en comptes de
l’enllaç amb Radiofreqüència (RF) que es contempla al “PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA
COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME. FASE II” pel municipi de Caldes d’Estrac.
Existeix un projecte redactat que contempla la connexió amb FO des de la troncal de FO de
l’autopista C-32 (troncal de la XCBAM) fins a la seu de l’ajuntament de Caldes d’Estrac:

-

Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Caldes
d’Estrac. Modificat.

el Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) del qual està

valorat en 47.221,10 € (IVA exclòs)
El licitador que ofereixi la Millora connexió municipi Caldes d’Estrac mitjançant tecnologia FO
obtindrà 15 punts.
B.1.3 Millora connexió municipis de Caldes d’Estrac i Cabrils mitjançant tecnologia FO
(50 punts)
Es valorarà la millora tecnològica de la connexió del municipi de Cabrils a la futura Xarxa
Comarcal de Banda Ampla del Maresme mitjançant Fibra Òptica (FO) en comptes de l’enllaç
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amb Radiofreqüència (RF) que es contempla al “PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA
COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME. FASE II” pel municipi de Cabrils.
Existeixen dos projectes redactats que contemplen la connexió amb FO des de la troncal de
FO de l’autopista C-32 (troncal de la XCBAM) fins a la seu de l’ajuntament de Caldes d’Estrac
i Cabrils respectivament:

-

Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Caldes
d’Estrac. Modificat.

el Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) del qual està

valorat en 47.221,10 € (IVA exclòs)

-

Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Cabrils.

el

Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) del qual està valorat en 120.220,64 €
(IVA exclòs)
El licitador que ofereixi la Millora connexió municipis de Caldes d’Estrac i Cabrils mitjançant
tecnologia FO obtindrà 50 punts.

B.2. Millora econòmica (fins a 10 punts)
La puntuació a cadascun dels licitadors s’atorgarà d’acord amb la formula següent:

Vi =

( Pi − Pmax )
× 10
( Pmin − Pmax )

Vi =

valoració resultant del licitador i

Pi =

oferta econòmica de l’empresa i

Pmin =

oferta econòmica mínima admesa a la licitació i no desproporcionada ni anormal

Pmax =

oferta econòmica màxima admesa a la licitació = Pressupost licitació

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a
l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de l’oferta realitzada i de manera
proporcional.
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En tot cas, el Consell Comarcal del Maresme es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb
els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 151.3
TRLCSP.
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius d’adjudicació, s’adjudicarà el contracte d’acord amb els criteris de preferència que
es descriuen a l’article 28.4 del Plec de Clàusules Administratives Generals del Consell
Comarcal del Maresme.
1.13) Proposicions anormals o desproporcionades
En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una proposició no pot
ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es consideraran globalment els criteris
objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada.
1.14) Garantia provisional
Ateses les característiques de la contractació, no s’exigeix als licitadors la constitució de
garantia provisional.
1.15) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que resulti adjudicatari serà la corresponent al
5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
1.16) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable.
1.17) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text legal.



Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les
condicions, abast i límits següents:
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- Quan el traçat de fibra i/o el posicionament d’antenes s’hagi de veure alterat com a
resultat de possibles afectacions de serveis, zones d’expectativa arqueològica, obres
en garantia i causes sobrevingudes determinades pels ajuntaments afectats, sempre
que aquestes estiguin degudament acreditades.
- La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, en més o en menys, al 20 %
del preu.
Si durant l’execució del contracte es posa de manifest la necessitat o la conveniència de
modificació o la realització d’actuacions no contractades, serà aplicable el règim de la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). Cada vegada que es modifiquin les condicions
contractuals el contractista romandrà obligat a l’actualització del Programa de Treball.
L'òrgan de contractació tindrà la possibilitat de modificar, per raons d'interès públic.
Si els preus descompostos que figuren en els projectes no fossin suficients per determinar el
preu de noves unitats d’obra a realitzar com a conseqüència de la modificació del contracte,
s’utilitzarà la base de dades de l’ITEC 2013 (Banc de Preus i/o metaBase) referents a Obra
Civil. Els preus així obtinguts sense cap tipus d’increment, s’incorporaran als quadres de
preus del contracte i es certificaran afectats dels mateixos coeficients que la resta.
L’adjudicatari de les obres té obligació de facilitar tota la informació disponible sobre els
equips i instal·lacions implantats, així com dels seus rendiments.
Serà obligatòria pel contractista l’acceptació de variacions de detall que no alterin
substancialment els preus establerts. Aquestes modificacions podran ser ordenades pel
tècnic corresponent designat per l’ens que adjudica, sota la seva responsabilitat.
1.18) Règim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes de
pagament, el qual es realitzarà dins del termini de 30 dies naturals, des de l'entrada de la
corresponent factura al Registre de Factures del Consell Comarcal del Maresme, sens
perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució
del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.
1.19) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
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1.20) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 237 del
TRLCSP, les següents:

-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents plecs
durant l’execució del contracte, quan a criteri del Consell Comarcal del Maresme puguin
derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

-

L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la
clàusula següent, referida a les penalitzacions.

-

La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins
del termini establert en la clàusula 2.9) d’aquest Plec; així com la no realització de les
esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que
estableix la mateixa clàusula.

-

Altres.

1.21) Penalitzacions
Cas que el Consell Comarcal del Maresme opti per la no resolució del contracte, s’imposaran
al contractista les penalitzacions següents:



per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalització diària en la
proporció de 0,20 per cada 1.000 euros del preu del contracte.



pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les
prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 10 % sobre el
pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.

1.22) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia d’un (1) any a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada.
1.23) Cessió
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El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa del Consell Comarcal del Maresme, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.

1.24) Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al
60% de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit al Consell Comarcal
del Maresme del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a
l’article 227 del TRLCSP així com les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
1.25) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
1.26) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, pel projecte, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de contractació de
caràcter estàndard aplicables al Consell Comarcal del Maresme, i publicats als efectes de la
seva entrada en vigor en el BOPB 23275 de 3 d’agost de 2010 que remet al seu contingut
publicat en el BOPB núm. 15 de 17 de gener de 2009, pel Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat per Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva
normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.
1.27) Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota
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mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el
que figuri en el contracte corresponent.
1.28) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva per part
de l’adjudicatari
El licitador que resulti adjudicatari, haurà de constituir la garantia definitiva i presentar els
documents que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació contractual i en
la seva oferta i, en particular, els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si escau, dins del
termini de 10 dies hàbils comptadors des de la recepció del dit requeriment, llevat que els
dits documents constin actualitzats al Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona, de
la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat o hagi autoritzat el
Consell Comarcal del Maresme per obtenir de forma directa la seva acreditació.
Durant el mateix termini, caldrà que la documentació que acrediti la representació i les
facultats del dit licitador –llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la Diputació de
Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat- sigui
validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria del Consell Comarcal del Maresme.
1.29) Formalització del contracte

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP.
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de
15 dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
1.30) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de protecció de dades personals i en
matèria mediambiental.
1.31) Assegurances
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El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb un
capital assegurat mínim d’1.200.000 d’euros i amb un sublímit de 300.000 euros per víctima.
1.32) Mesa de contractació
1. La Mesa de contractació serà presidida per un/a membre electe/a o un/a
funcionari/a de la Corporació, i en formaran part com a vocals el/la Secretari/a o, si
escau, el/la titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i
l’Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, així com aquelles altres
persones que es designin per l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de
carrera o personal laboral al servei de l’Entitat, o membres electes d’aquesta, sense que
el seu número sigui, en total, inferior a tres. Actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a
de la Corporació.
2. La configuració concreta de la Mesa de Contractació es determinarà per decret de la
Presidència de la Corporació.
1.33) Obertura i examen de proposicions
1. La Mesa es reunirà en acte no públic per procedir a la qualificació de la documentació
presentada en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentació
presentada podrà concedir, si ho estima convenient, un termini màxim de tres dies hàbils
per tal que el licitador esmeni l'error.
Així mateix, a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de prohibicions per contractar,
l’òrgan competent i la mesa de contractació podran requerir a l’empresari la presentació
de certificats i documents complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre
aquests, que haurà de complimentar en el termini màxim de cinc dies.
2. L’obertura de les proposicions econòmiques i de les tècniques es celebrarà en un
termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’exhauriment del termini per
presentar les ofertes, en el lloc, dia i hora que s'hagi assenyalat en cada cas, constituint-se
a aquests efectes la Mesa de contractació, en un acte que serà públic en tot cas per a
l’obertura de l’oferta econòmica llevat que es prevegi que en la licitació puguin emprar-se
medis electrònics. Quan el dia assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà
ajornat fins al primer dia laborable següent, si no es fixés una altra data.
La Mesa procedirà prèviament a donar compte del resultat de la qualificació de la
documentació presentada. Obertes les proposicions econòmiques i tècniques, la manca de
signatura de compromís sobre aquestes es podrà considerar per la Mesa com a error
subsanable, previ examen i conclusió favorable sobre la coherència tècnica i econòmica
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globals de l’oferta presentada pel licitador. En aquest cas se l’atorgarà un termini màxim
de subsanació de tres dies hàbils si no se’l pogués requerir en el mateix acte a què es
ratifiqui expressament en la seva oferta en la deguda forma omesa, tot advertint-lo de
què l’omissió de fer-ho es considerarà retirada injustificada de l’oferta.
En cas de discordança entre les expressions dineràries de l’oferta en lletres i números
prevaldrà la xifra consignada en lletres, llevat que es tracti d’un error manifest en
l’expressió d’aquesta.
3. Quan l’adjudicació resulti de l’aplicació del sol criteri del preu, la Mesa de contractació
proposarà l'adjudicació provisional del contracte a la proposició amb el preu més baix.
Quan l’adjudicació resulti de l’aplicació del sol criteri del preu, la Corporació podrà
determinar a les Clàusules Particulars i, si escau, reduir motivadament fins a un terç, els
percentatges màxims de desviació respecte a la mitjana de baixes a partir dels quals
pugui apreciar que el licitador incorre en baixa desproporcionada o anormal, en el marc
dels criteris establerts reglamentàriament per tal d’apreciar-ho.
En cas de presentació de diverses proposicions formulades individualment per empreses
vinculades es produiran els efectes que reglamentàriament es determinin en relació amb
l’aplicació del règim d’apreciació d’ofertes desproporcionades o anormals, en el benentès
de què els efectes d’aquest procediment s’aplicaran a les restants ofertes formulades per
les demés empreses del mateix grup.
En els contractes de concessió d’obra pública la presentació de proposicions diferents per
empreses vinculades en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç suposarà l’exclusió del
procediment d’adjudicació, a tots els efectes, de les ofertes formulades, llevat que la
vinculació sobrevingués abans d’exhaurir-se el termini de presentació d’ofertes o de
candidatures i les empreses citades determinin de comú acord quina és l’oferta que ha de
subsistir, sens perjudici de la possibilitat, per als qui concorrin individualment o conjunta
amb altres a la licitació d’una concessió d’obres públiques, de fer-ho amb el compromís de
constituir una societat que serà la titular de la concessió.
4. Quan l’adjudicació resulti de l’aplicació de dos o més criteris, la Mesa de contractació
proposarà l'adjudicació provisional del contracte a la proposició que estimi ésser la més
avantatjosa econòmicament prèvia ponderació dels criteris indicats a les Clàusules
Particulars corresponents, sense atenir-se exclusivament al preu de la proposició. La
Corporació podrà establir a les Clàusules Particulars els paràmetres objectius que
permetin apreciar per a cadascun dels criteris si la proposició global del licitador no pot
ser complerta com a conseqüència d’una oferta desproporcionada o anormal.
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin a les Clàusules
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Particulars.
5. En cas que s’ultrapassessin els límits establerts que permetin identificar una proposició
que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, la Corporació procedirà, abans de
rebutjar la proposició, a verificar la seva composició per tal de comprovar la viabilitat del
seu compliment.

2) DADES ESPECÍFIQUES:
2.1) Protecció de dades de caràcter personal
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a
l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de
dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports
que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent
del Consell Comarcal del Maresme. En el cas que el personal vinculat a l'empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal,
l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions
a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
2.8) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats
d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’originin, seran a càrrec del
contractista fins el límit de l’u i mig per cent (1,5%) de l’import del tipus de licitació. Les
despeses que sobrepassin aquesta quantia s’atribuiran d’acord amb allò que preveu la clàusula
67 del Plec General.
2.9) Pla de seguretat i salut
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació
de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu
l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs,
l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució
de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i
obligacions concordants.
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En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si
bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú,
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el
present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre,
així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la
direcció facultativa i del Consell Comarcal del Maresme.
El contractista haurà de presentar tres exemplars, en el moment de la signatura del contracte.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de deu dies hàbils realitzi les
esmenes que se li indiquin.
2.10) Acta de comprovació de replanteig
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es procedirà
en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del
resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.
2.11) Inici d’obres
Una vegada notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el Treball,
el contractista i el Consell Comarcal del Maresme signaran una acta d’inici de les obres en un
termini màxim de deu dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.
2.12) Legalització de les instal·lacions
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar
l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions
davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels
projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigirne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i
legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el
pressupost d’adjudicació. Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra
seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició
de servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.
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2.13) Gestió dels residus
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que
es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les
obres i, específicament, 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.
2.14) Cartell d’obres
L’adjudicatari s’obliga a senyalitzar l’obra al seu càrrec, mitjançant cartells informatius que
publicitin el cofinançament del projecte (PUOSC) d’acord amb les normes d'aplicació de la
marca i les pautes gràfiques i creatives definides al manual d'imatge corporativa vigent pels
projectes finançats pel PUOSC.
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