ACTA NUM JGL 2019/9
SESSIÓ ORDINÀRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
6 de maig de 2019
A Sant Iscle de Vallalta, el dia 6 de maig de 2019 a les 19:15 hores, es reuneix la Junta
de Govern Local amb els regidors que a continuació es detallen per efectuar una sessió
Ordinària, que presideix l’Alcalde

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA
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EDUARD TURON I MAINAT
ALBERT AULADELL I BELTRAN
CARLES MARTÍNEZ I MEDINA
Assisteixen els següents regidors a requeriment del Sr. Alcalde:
JOEL GÓMEZ I CRESPO
MIQUEL PLA I AMBRÓS
Són assistits per la Secretària-Interventora de la Corporació, Sra. M. Montserrat Montellà i
Jordana.

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 29
D’ABRIL DE 2019 (JGL 2019/8)
S’aprova l’acta per unanimitat

2n PUNT.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES PER
DECRET D’ALCALDIA

EDUARD TURON MAINAT
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Es posa en coneixement dels membres de la Junta de Govern Local la següent relació de
factures aprovades per Decret d’Alcaldia 2019/183, de data 2 de maig, l’import del qual
ascendeix a 1.192,41 euros:
NÚM.
ENTRADA

NIF/CIF

NÚM.
FACTURA

DATA
FACTURA

F/2019/444

A78923125

F/2019/445

A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A

28-E9M0-050280

01/05/2019

66,96

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A

28-E9M0-186412

01/05/2019

F/2019/448

DIARI OFICIAL GENERALITAT DE
S5800004C
CATALUNYA

29,80

AB/1905006

25/04/2019

218,40

7582AU19

24/04/2019

598,95

19/98T

25/04/2019

PROVEÏDOR

F/2019/450

B61446274

F/2019/454

38796701W GUILLEM ROCA COLOMER

AUTEC S.L

TOTAL

Els regidors es donen per assabentats.
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IMPORT

278,30
1.192,41

3r PUNT.- RELACIÓ DE FACTURES A APROVAR PER LA JUNTA GOVERN LOCAL
Es posar en coneixement dels membres de la Junta de Govern Local, la següent relació de
factures per import de 7.307,60 euros, per tal de procedir a la seva aprovació:
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NÚM.
ENTRADA

NIF/CIF

PROVEÏDOR

NÚM.
FACTURA

DATA
FACTURA

IMPORT

20190628

24/04/2019

3.940,37

2019042305

24/04/2019

1.129,51

A 1708

30/04/2019

399,30

1900050

30/04/2019

618,10

PUB 902641

30/04/2019

122,06

F/2019/436

B63768550 HAPPYLUDIC PLAY. AND URBAN EQUIP. S.L

F/2019/439

B64206535 ASPY PREVENCION, S.L.U.

F/2019/441

B62178231 TARINAS VILADRICH ADVOCATS SLP

F/2019/442

B65599821 CARBURANTS SANT ISCLE S.L

F/2019/443

A17374547 HERMES COMUNICACIONES S.A

F/2019/447

B80441306 OFFICE DEPOT S.L

19027342

24/04/2019

258,60

F/2019/449

B61473120 MANANTIAL DE SALUD SLU

19024552

15/04/2019

23,43

F/2019/451

38842459J

CAROLINA SALOR VERNET

1700076

12/02/2019

75,00

F/2019/452

38842459J

CAROLINA SALOR VERNET

1700077

12/03/2019

40,00

F/2019/453

78020353Y LLUIS GARCIA JULI

LP.008-19

29/04/2019

TOTAL

701,23
7.307,60

Vist tot l’exposat es proposa el següent acord:
PUNT ÚNIC.- APROVAR la relació de factures que ascendeix a un import de 7.307,60 euros.
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat

4t PUNT.- DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES CONCEDIDES PER DECRET
D’ALCALDIA RELACIONADES AMB URBANISME

Decret 2019/184 – 02/05/2019:
Concedint la Llicència Municipal d’Obres a un particular, corresponent a l’Exp. 2019/245
Reformes interiors diverses.
Els regidors es donen per assabentats.
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Es dóna coneixement als regidors de la relació dels Decrets d’Alcaldia aprovant les
llicències municipals relacionades amb urbanisme del dia 26 d’abril al 3 de maig de 2019.
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5è PUNT.- CORRESPONDÈNCIA
5.1.- ESCRIT DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA ECONÒMICO-FINANCERA, DE L’ÀREA DE
PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXP. 2019/346)
Es dóna compte de l’escrit rebut de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència, Servei
d’Assistència Econòmico-Financera amb Registre d’Entrada via eacat número E/0005732019 en data 2 de maig (R.E. 2019/1133, de data 2 de maig), en relació al següent:
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Notificació del Decret amb número de registre 5288, de data 30 d’abril de 2019, sobre
“Autoritzar l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona en matèria pressupostària i
comptable a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per a implantar la Gestió digital de la
despesa (Set-Diba) del mateix”.
Els regidors es donen per assabentats.

6è PUNT.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LES OBRES CONDICIONAMENT
I MILLORA DE DIVERSOS CAMINS MUNICIPALS DE SANT ISCLE DE VALLALTA (EXP.
2019/81)
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 2019/052, de data 7 de febrer de 2019 es va resoldre:
“PRIMER.- APROVAR inicialment el “Projecte tècnic executiu de treballs de condicionament i millora
de diversos camins municipals de Sant Iscle de Vallalta” amb un pressupost d'execució per contracta
(PEC) que ascendeix a 120.400,02 € (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de
25.284,00 €.
SEGON.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública mitjançant la seva inserció en Butlletí
Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el diari El Punt-Avui, tauler
d’anuncis i la Web municipal, per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació del darrer
anunci al BOP o al DOGC, el qual s’entendrà elevat a definitiu sinó es presenten al·legacions en
aquest termini, quina aprovació definitiva s’ha de publicar en el BOP, DOGC, en un diari, tauler
d'anuncis i la Web municipal.
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TERCER.- SOL·LICITAR informe a la Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat,
Oficina Tècnica de Parcs Naturals”.

Sotmès al tràmit d’informació pública per termini de trenta dies mitjançant anuncis publicats
en els mitjans que es detallen seguidament:
 En el diari El Punt-Avui, del dia 14 de febrer de 2019.
 En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. CVE2019005053, de 18 de
febrer de 2019.
 En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7816, de data 22 de febrer de
2019.
 En el tauler d’anuncis i la Web municipal, Registre de Sortida 2019/359, de data 22 de
febrer de 2019.
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Que havent-se sol·licitat informe a la Diputació de Barcelona, mitjançant escrit amb Registre
de Sortida núm. 2019/293, de data 12 de febrer de 2019, s’ha rebut escrit de la Diputació de
Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Oficina Tècnica de Parcs Naturals via Eacat amb
núm. registre E/000384-2019 i Registre d’Entrada núm. 2019/792, de data 27 de març, on
s’informa favorablement les actuacions proposades en el Projecte executiu de treballs de
condicionament i millora de diversos camins municipals de Sant Iscle de Vallalta.
Que el dia 5 d’abril de 2019 ha finalitzat el termini d’exposició al públic.
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Que no havent-se presentat cap al·legació durant el termini esmentat, s’entén l’acord aprovat
definitivament, tal com es disposa en l’acord segon del Decret d’Alcaldia núm. 2019/052, de
data 7 de febrer, publicant-se en els següents diaris:
 En el diari El Punt-Avui, del dia 25 d’abril de 2019.
 En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. CVE2019014793, de 29 d’abril
de 2019.
 En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7863, de data 30 d’abril de 2019.
 En el tauler d’anuncis i la Web municipal, Registre de Sortida 2019/842, de data 30
d’abril de 2019.
Vist que per Decret d'Alcaldia núm. 2019/189, de data 3 de maig de 2019 es va resoldre el
següent:
“PRIMER.- Que s'iniciï l'expedient per a la contractació de les obres de “Condicionament i Millora de
diversos Camins Municipals de Sant Iscle de Vallalta”.
SEGON.- Que s'incorpori a l'expedient l'acord d'aprovació del projecte i l'acta del replanteig.
TERCER.- Que s'emetin els informes següents:


Informe dels directors de les obres sobre els criteris de valoració en el procés de selecció.



Informe de la Secretària-Interventora, sobre l'existència de crèdit adequat i suficient per
atendre la despesa, sobre la legislació aplicable, la modalitat de contractació que cal seguir i
si es disposa, en ferm, dels elements físics i jurídics que són necessaris per a l'execució
normal de l'obra.

QUART.- Que es doni compte d'aquest Decret d’Alcaldia al Ple de la Corporació en la propera sessió
que realitzi”.
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Vist l’informe emès per la Secretària - Interventora, de data 3 de maig de 2019, que es
transcriu literalment:
“M. Montserrat Montellà
Iscle de Vallalta, emet el
d'Alcaldia núm. 2019/189,
contractació de les obres
Sant Iscle de Vallalta”.

i Jordana, Secretària - Interventora de l’Ajuntament de Sant
següent informe en compliment amb el que s'ha resolt per Decret
de data 3 de maig de 2019 en relació amb l’inici de l’expedient de
de “Condicionament i Millora de diversos Camins Municipals de

I N F O R M E:
1. La legislació aplicable
Legislació estatal
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a) Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, LCSP.
b) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.
c) Reial Decret-Llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el Pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en
matèria d’ocupació publica i d’estímul a l’economia.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
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Legislació autonòmica
a)
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i l’impuls de l’activitat
econòmica.
b) Llei Decret - Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
publica.
2.Classificació del contractista
L’article 77.1 a) de la LCSP, disposa:
Article 77. Exigència i efectes de la classificació:
1. La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de
serveis dels poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per
contractar en els casos i termes següents:
a) Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és
requisit indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a
contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la
classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de
l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el
contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar.
Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la
classificació de l’empresari en el grup o subgrup que en funció de l’objecte del
contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, acredita la
seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests
casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva
classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació
corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de
solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment
i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de
solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o professional,
l’acreditació de la solvència s’efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans
que recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del
que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi concretat en els plecs.
En el projecte no s’estableix cap classificació empresarial a la vista de la quantia del
pressupost total de l’actuació que no fa necessari l’establiment de classificació empresarial
del contractista.

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

20852b251d6a4737bb608c56f591fad1001

Url de validació

http://server/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

3. Procediment d’adjudicació
L’article 13 de la LCSP, disposa:
Article 13. Contracte d’obres:
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1. Són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels següents:
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte,
o la realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I.
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits
que fixa l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència
decisiva en el tipus o el projecte de l’obra.
2. Per «obra» s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria
civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per
objecte un bé immoble.
També es considera «obra» la realització de treballs que modifiquin la forma o
substància del terreny o del seu vol, o de millora del mitjà físic o natural.
3. Els contractes d’obres es refereixen a una obra completa, entenent per aquesta la
susceptible de ser destinada a l’ús general o al servei corresponent, sense perjudici de
les ampliacions de què pugui ser objecte posteriorment, i comprenen tots i cadascun
dels elements que siguin necessaris per utilitzar l’obra.
No obstant això, es poden contractar obres definides mitjançant projectes
independents relatius a cadascuna de les parts d’una obra completa, sempre que
aquestes siguin susceptibles d’utilització independent, en el sentit de l’ús general o del
servei, o es puguin definir substancialment i es requereixi l’autorització administrativa
prèvia de l’òrgan de contractació que fonamenti la conveniència de la contractació
referida.
Es poden subscriure contractes d’obres sense referir-se a una obra completa en els
supòsits que preveu l’apartat 4 de l’article 30 d’aquesta Llei quan la responsabilitat de
l’obra completa correspongui a l’Administració perquè es tracta d’un supòsit d’execució
d’obres per la mateixa Administració pública.
Vist que el pressupost d'execució per contracta (PEC) ascendeix a 129.400,02 € (IVA exclòs)
corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de 25.284,00 €.
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A l’article 101 de la LCSP, es regula el càlcul del valor estimat dels contractes.
L’article 131.2 de la LCSP, disposa:
Article 131. Procediment d’adjudicació:
2. L’adjudicació s’ha d’efectuar ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el
procediment obert o el procediment restringit, llevat dels contractes de concessió de
serveis especials de l’annex IV, que s’adjudiquen mitjançant aquest últim procediment.
En els supòsits de l’article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat;
en els casos que preveu l’article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o a la licitació
amb negociació, i en els que indica l’article 177 es pot utilitzar el procediment
d’associació per a la innovació.
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L’article 159.1 i 2 de la LCSP, disposa:
Article 159. Procediment obert simplificat:
1. Els òrgans de contractació poden acordar utilitzar un procediment obert
simplificat en els contractes d’obres, subministrament i serveis quan es compleixin
les dues condicions següents:
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a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas
de contractes d’obres, i en el cas de contractes de subministrament i de
serveis, que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 100.000 euros.
b) Que entre els criteris d’adjudicació que preveu el plec no n’hi hagi cap
d’avaluable mitjançant un judici de valor o, si n’hi ha, la seva ponderació no
superi el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el contracte tingui
per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i
arquitectura, en què la seva ponderació no pot superar el quaranta-cinc per
cent del total.
2. L’anunci de licitació del contracte únicament requereix publicació en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. Tota la documentació necessària per
presentar l’oferta ha d’estar disponible per mitjans electrònics des del dia de la
publicació de l’anunci en el perfil de contractant esmentat.
4. Terminis per la presentació de proposicions
L’article 156.1 i 6 de la LCSP, disposa:
Article 156. Delimitació, terminis per a la presentació de proposicions i termini de
publicació de l’anunci de licitació:
1. En el procediment obert tot empresari interessat pot presentar una proposició, i
queda exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
6. En els contractes de les administracions públiques que no estiguin subjectes a una
regulació harmonitzada, el termini de presentació de proposicions no ha de ser inferior
a quinze dies, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació del
contracte en el perfil de contractant. En els contractes d’obres i de concessió d’obres i
concessió de serveis, el termini ha de ser, com a mínim, de vint-i-sis dies.
L’article 159.3 de la LCSP, disposa:
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Article 159. Procediment obert simplificat:
3. El termini per presentar proposicions no pot ser inferior a quinze dies a comptar de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant. En els
contractes d’obres el termini ha de ser com a mínim de vint dies.
5. Tramitació del procediment
L’article 159.4 de la LCSP, disposa:
Article 159. Procediment obert simplificat:
4. La tramitació del procediment s’ha d’ajustar a les especialitats següents:
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a) Tots els licitadors que es presentin a licitacions efectuades a través d’aquest
procediment simplificat han d’estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic, o quan escaigui de conformitat amb el que
estableix l’apartat 2 de l’article 96 en el registre oficial de la comunitat autònoma
corresponent, en la data final de presentació d’ofertes sempre que la concurrència no
es vegi limitada.
b) No és procedent la constitució d’una garantia provisional per part dels licitadors.
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c) Les proposicions s’han de presentar necessàriament i únicament en el registre
indicat a l’anunci de licitació.
La presentació de l’oferta exigeix la declaració responsable del signant respecte a tenir
la representació de la societat que presenta l’oferta; a tenir la solvència econòmica,
financera i tècnica adequada o, si s’escau, la classificació corresponent; a disposar de
les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat; a no estar incurs en prohibició de
contractar-ne alguna; i s’ha de pronunciar sobre l’existència del compromís a què es
refereix l’article 75.2. A aquests efectes, el model d’oferta que figuri com a annex al
plec ha de recollir aquesta declaració responsable.
Addicionalment, en cas que l’empresa sigui estrangera, la declaració responsable
inclou la submissió al fur espanyol.
En el supòsit que l’oferta la presenti una unió temporal d’empresaris, l’oferta s’ha
d’acompanyar del compromís de constitució de la unió.
d) L’oferta s’ha de presentar en un únic sobre en els supòsits en què en el
procediment no es prevegin criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depengui
d’un judici de valor. En cas contrari, l’oferta s’ha de presentar en dos sobres.
Els sobres que contenen la proposició s’han d’obrir per l’ordre que sigui procedent de
conformitat amb el que estableix l’article 145 en funció del mètode aplicable per valorar
els criteris d’adjudicació que estableixen els plecs. Els ha d’obrir la mesa de
contractació a què es refereix l’apartat 6 de l’article 326 d’aquesta Llei. En tot cas,
l’acte d’obertura dels sobres que continguin la part de l’oferta avaluable a través de
criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules que estableixen els
plecs, ha de ser públic. A aquest efecte, el model d’oferta que figuri com a annex al
plec ha de contenir aquests aspectes.
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e) En els supòsits en què en el procediment es prevegin criteris d’adjudicació la
quantificació dels quals depengui d’un judici de valor, la valoració de les proposicions
l’han de fer els serveis tècnics de l’òrgan de contractació en un termini no superior a
set dies, i les ha de subscriure el tècnic o els tècnics que facin la valoració.
f) En tot cas, la valoració a què es refereix la lletra anterior s’ha d’efectuar abans de
l’acte públic d’obertura del sobre que contingui l’oferta avaluable a través de criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. En aquest acte públic s’ha de
procedir a la lectura del resultat d’aquella.
Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la mesa ha de procedir a:
1r Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els
requeriments del plec, avaluar i classificar les ofertes.
2n Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació.
3r Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que
l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder
bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si
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s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per
contractar.
4t Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant una
comunicació electrònica per tal que constitueixi la garantia definitiva, així com que
aporti el compromís a què es refereix l’article 75.2 i la documentació justificativa
que disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure
a l’execució del contracte de conformitat amb l’article 76.2; i tot això en el termini
de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la comunicació.

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA

Signatura 2 de 2

13/05/2019 SECRETARIA INTERVENTORA

En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que
és anormalment baixa perquè es donen els supòsits que preveu l’article 149, la mesa,
un cop dutes a terme les actuacions que recullen els punts 1r i 2n anteriors, ha de
seguir el procediment que preveu l’article esmentat, si bé el termini màxim perquè el
licitador justifiqui la seva oferta no pot superar els 5 dies hàbils des de l’enviament de
la comunicació corresponent.
Un cop presentada la garantia definitiva i, en els casos en què sigui preceptiva, amb la
fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en els termes que
preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària en un termini no
superior a 5 dies, s’ha de procedir a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat
com a adjudicatari, i s’ha de procedir, una vegada adjudicat, a formalitzar-lo.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s’ha d’efectuar una proposta
d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, i se li ha d’atorgar el termini
corresponent per constituir la garantia definitiva esmentada.
En el supòsit que l’empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació que no
estigui inscrita en el Registre de licitadors, aquesta s’ha d’aportar en el termini de 7
dies hàbils establert per presentar la garantia definitiva.
g) En els casos en què es presentin a la licitació empresaris estrangers d’un Estat
membre de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de
la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una
consulta a la llista oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat
membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes
esmentats, que ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit per
presentar la garantia definitiva.
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h) En tot allò que no preveu aquest article s’han d’observar les normes generals
aplicables al procediment obert.
L'òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de contractació que serà l'òrgan
competent per la valoració de les ofertes (Art. 326 de la LCSP).
En la Disposició addicional segona on s'estableixen les normes especifiques de contractació
en les Entitats Local, en la norma núm. 7 es diu que la Mesa de contractació estarà presidida
per un membre de la Corporació o funcionari d'aquesta, i formaran part d'aquesta com a
vocals, el Secretari i l'Interventor, així com aquells que designi l'òrgan de contractació entre el
personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres
electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres
electes no podran suposar més d’un terç del total de membres de la Mesa. La composició de
la Mesa es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. Actuarà com
Secretari un funcionari de la Corporació.
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6. Criteris de valoració de les ofertes
L’article 145.1 i 2 de la LCSP, disposa:
Article 145. Requisits i classes de criteris d’adjudicació del contracte.
1. L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
Prèvia justificació en l’expedient, els contractes es poden adjudicar d’acord amb
criteris basats en un plantejament que tingui en compte la millor relació cost-eficàcia,
sobre la base del preu o cost, com el càlcul del cost del cicle de vida d’acord amb
l’article 148.

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
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Els criteris qualitatius que estableixi l’òrgan de contractació per avaluar la millor relació
qualitat-preu poden incloure aspectes mediambientals o socials, vinculats a l’objecte
del contracte en la forma que estableix l’apartat 6 d’aquest article, que poden ser,
entre d’altres, els següents:
1r La qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals,
l’accessibilitat, el disseny universal o disseny per a totes les persones
usuàries, les característiques socials, mediambientals i innovadores, i la
comercialització i les seves condicions.
Les característiques mediambientals es poden referir, entre d’altres, a la
reducció del nivell d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle; a l’ús de mesures
d’estalvi i eficiència energètica i a la utilització d’energia procedent de fonts
renovables durant l’execució del contracte; i al manteniment o la millora dels
recursos naturals que es puguin veure afectats per l’execució del contracte.
Les característiques socials del contracte es refereixen, entre d’altres, a les
finalitats següents: al foment de la integració social de persones amb
discapacitat, persones desafavorides o membres de grups vulnerables entre
les persones assignades a l’execució del contracte i, en general, la inserció
sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió
social; la subcontractació amb centres especials d’ocupació o empreses
d’inserció; els plans d’igualtat de gènere que s’apliquin en l’execució del
contracte i, en general, la igualtat entre dones i homes; el foment de la
contractació femenina; la conciliació de la vida laboral, personal i familiar; la
millora de les condicions laborals i salarials; l’estabilitat en l’ocupació; la
contractació de més persones per a l’execució del contracte; la formació i la
protecció de la salut i la seguretat a la feina; l’aplicació de criteris ètics i de
responsabilitat social a la prestació contractual; o els criteris referits al
subministrament o a la utilització de productes basats en un comerç equitatiu
durant l’execució del contracte.
2n L’organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte
que aquest hagi d’executar, sempre que la qualitat del personal esmentat
pugui afectar de manera significativa la seva millor execució.
3r El servei postvenda i l’assistència tècnica i condicions de lliurament com ara
la data en què aquesta última s’ha de produir, el procés de lliurament, el
termini de lliurament o execució i els compromisos relatius a recanvis i
seguretat del subministrament.
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2. La millor relació qualitat-preu s’ha d’avaluar d’acord amb criteris econòmics i
qualitatius.
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Els criteris qualitatius han d’anar acompanyats d’un criteri relacionat amb els costos el
qual, a elecció de l’òrgan de contractació, pot ser el preu o un plantejament basat en la
rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat de conformitat amb el que disposa
l’article 148.
7. Existència de consignació pressupostaria
En el pressupost de l'exercici 2018 consta la partida pressupostaria de despeses:
-

454 619.03 Millora diversos Camins.
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Finançament de la despesa:
-

Subvenció Diputació de Barcelona consta en el pressupost partida pressupostària
761.47 “Subvenció DIBA – Millora Diversos Camins”.

-

La diferència anirà a càrrec del Romanent per a despeses generals.

8. Òrgan de contractació
L’article 61 de la LCSP, disposa:
Article 61. Competència per contractar.
1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon
als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats, que, en virtut d’una norma legal
o reglamentària o una disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure
contractes en el seu nom.
2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i
facultats en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en
cada cas per a la delegació o desconcentració de competències, en cas que es tracti
d’òrgans administratius, o per a l’atorgament de poders, quan es tracti d’òrgans
societaris o d’una fundació.
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D’acord amb la Disposició addicional segona. Normes específiques de contractació en les
Entitats Local de la LCSP, en el punt 1 i 2 és diu:
Disposició addicional segona. Competències en matèria de contractació en les entitats
locals.
1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències
com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes
de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor
estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues,
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.
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2. Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels
contractes esmentats en l’apartat anterior que subscrigui l’entitat local, quan pel
seu valor o durada no corresponguin a l’alcalde o president de l’entitat local,
d’acord amb l’apartat anterior. Així mateix, correspon al Ple aprovar els plecs de
clàusules administratives generals als quals es refereix l’article 121 d’aquesta Llei.
Tal com s'ha esmentat el pressupost d'execució total de l'actuació ascendeix a 145.684,02 €
(Pressupost d'execució total per contracta (PEC) que ascendeix a 120.400,02 € (IVA exclòs)
corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de 25.284,00 €).
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Inclosa tota la modificació del pressupost, els recursos ordinaris que consten en el pressupost
de l’exercici 2019 ascendeixen a 1.849.711,71 € essent el 10% de 184.971,17 €.
Es conclou que l'atribució per la contractació de les obres del “Condicionament i Millora de
Diversos Camins Municipals de Sant Iscle de Vallalta” amb un pressupost d'execució total de
145.684,02 €, correspon a l’Alcalde de la Corporació, donat que aquest import és inferior a
l'import de 184.971,17 € corresponent al 10% dels recursos ordinaris del pressupost de
l’exercici 2019 de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
No obstant, per Decret d'Alcaldia 229/2015 de data 1 de juliol de 2015 es va resoldre delegar
aquesta atribució a la Junta de Govern Local, pel que l’atribució de la contractació de les
obres esmentades correspondrà a la Junta de Govern Local.
Vist que el plec de clàusules administratives particulars que regiran el procediment de la
contractació s’adequa a la legislació vigent.
Conclusió
Per tot això, cal concloure que han quedat degudament justificades la motivació i l'adequació
a la normativa que permet la contractació de les obres del “Condicionament i Millora de
Diversos Camins Municipals de Sant Iscle de Vallalta”, mitjançant el procediment obert
simplificat, essent l’òrgan de contractació competent la Junta de Govern Local. Havent
consignació suficient per atendre aquesta despesa.
La Secretària - Interventora
M. Montserrat Montellà i Jordana
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Sant Iscle de Vallalta, 3 de maig de 2019”

Vist el plec de clàusules administratives particulars elaborat per la Secretària-Interventora,
que s'adjunten com Annex I.
Vist tot l’exposat, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- APROVAR el Plec de Clàusules administratives Particulars que han de regir el
procediment obert simplificat, per la contractació de les obres del “Condicionament i Millora
de Diversos Camins Municipals de Sant Iscle de Vallalta”, amb un pressupost d'execució
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per contracta (PEC) que ascendeix a 120.400,02 € (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus
del 21% un import de 25.284,00 €. Import total 145.684,02 € (IVA inclòs). (Annex I)
SEGON.- APROVAR l'expedient de contractació disposant l'obertura del procediment
d'adjudicació de la contractació de les obres del “Condicionament i Millora de Diversos
Camins Municipals de Sant Iscle de Vallalta”, amb un pressupost d'execució per contracta
(PEC) que ascendeix a 120.400,02 € (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del 21% un
import de 25.284,00 €. Import total 145.684,02 € (IVA inclòs).
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TERCER.- APROVAR el text de l’anunci de licitació, ordenant la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament i en el
tauler d’anuncis, on s'indica que la data d'inici del termini de vint-i-sis dies naturals per
presentar propostes, començarà des de l'endemà de la seva publicació. (s’adjunta l’esmentat
anunci, com Annex II).
QUART.- AUTORITZAR la despesa de la contractació a càrrec de la partida pressupostaria
“454 619.03 Millora diversos Camins” del vigent pressupost.
CINQUÈ.membres:

CONSTITUÏR la Mesa de Contractació, procedint a nomenar als següents

President: Sr. Eduard Turon i Mainat, Alcalde de la Corporació.
Vocal: Sr. Albert Auladell i Bertran, Regidor de governació i medi ambient.
Vocal: Sra. Lourdes Anaya i Martín, SSTTMM d’Urbanisme, arquitecta municipal.
Vocal: Sr. Alfons del Río Dalmau, SSTTMM d’Urbanisme, arquitecte tècnic municipal.
Secretària-Interventora: Sra. M. Montserrat Montellà i Jordana.
Secretària: Sra. Imma Turon i Ginesta.
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat

7è PUNT.- INADMISSIÓ D’UNA PROPOSTA PRESENTADA FORA DE TERMINI EN EL
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE DESPLEGAMENT
I SUBMINISTRAMENT D’UNA XARXA SENSE FILS PELS SISTEMES DE VIDEO
VIGILÀNCIA EN EL MUNICIPI DE SANT ISCLE DE VALLALTA (EXP. 2019/164)
Vist que en sessió extraordinària celebrada en data 4 de març de 2019 la Junta de Govern
Local va acordar, per unanimitat, aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de condicions tècniques que hauran de regir, juntament amb les generals aprovades per
l’Ajuntament, la contractació del contracte de subministrament pel procediment obert del
contracte de desplegament i subministrament d’una xarxa sense fils pels sistemes de vídeo
vigilància en el municipi de Sant Iscle de Vallalta.
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Vist que l’edicte de licitació va publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
de data 7 de març de 2019, on s’indicava en el punt 8è:
“8.Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
8.Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: fins les 14.00 h del dia en que es compleixin 26 dies naturals
comptadors des del dia següent a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona. En cas de que l’últim dia coincidís en dissabte o festiu es considerarà que el termini
finalitza el primer dia hàbil immediatament posterior. En tot s’estarà al que disposa l’article 30 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres de 9.00 hores a 14.00 hores
del matí.
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Les proposicions enviades per correu, s’hauran de lliurar a I'Oficina de Correus abans de les 14 hores
i dins del termini màxim establert, havent-se d’anunciar la seva tramesa el mateix dia de la seva
presentació, mitjançant tèlex, telegrama o fax a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
b) Modalitat de presentació: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres
sobres, de conformitat amb el que s’estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars
(Clàusula 1.9)
c) Lloc de presentació:





Entitat: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Domicili: Carrer Escoles, núm. 2.
Localitat i codi postal: Sant Iscle de Vallalta, 08359.

d) Admissió de variants: No.
e) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta:
Dos mesos a comptar des de la data d’obertura de les proposicions”.

Vist que, així mateix, l’anunci de licitació es va publicar en data 7 de març de 2019 en el Perfil
del Contractant.
Vist que el dia 2 d’abril de 2019 a les 14.00 hores era el darrer dia per presentar les
proposicions davant el Registre General de l’Ajuntament i per anunciar a l’Ajuntament
mitjançant tèlex, telegrama o fax la tramesa de les proposicions lliurades a l’oficina de
correus.
Vist que a 8 d’abril de 2019 s’ha rebut a través de l’oficina de correus un sobre de l’empresa
FONE COMUNICACIONES, SL amb Registre d’Entrada núm. 2019/932, no obstant durant el
període de presentació de proposicions no es va rebre per part d’aquesta empresa cap anunci
previ trames per tèlex, telegrama o fax, comunicant a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta de
que s’enviava per correus el sobre tal com disposa en la clàusula 1.9) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, que es transcriu tot seguit:
“1.9) Presentació de proposicions
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini que s’estableixi en
l’anunci corresponent, en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, al c/ Escoles, 2
Codi Postal 08359, Telèfon 93 794 61 28; fax 93 794 60 48; de dilluns a divendres laborables, de
09.00 hores a 14.00 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació
s’haurà de lliurar abans de les 14.00 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
Registre d'Entrada de l'Ajuntament 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”.

Vist tot l’exposat es proposa la no admissió de la proposta econòmica presentada per
l’empresa FONE COMUNICACIONES, SL amb Registre d’Entrada núm. 2019/932, que no
s’ha presentat ni en forma i fora de termini.
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Vist tot l’exposat, s’aprova:
PRIMER.- REBUTJAR la oferta presentada per l’empresa FONE COMUNICACIONES, SL
per no estar presentada ni en forma ni en termini tal com estableix el Plec de Clàusules
Administratives Particulars 1.9) dins del termini de 26 dies naturals,a comptar des del dia 7 de
març de 2019, que finalitzava el dia 2 d’abril de 2019 a les 14.00 hores, ja que el Sobre de
l’esmentada empresa es va rebre en data 8 d’abril de 2019, on consta que va ser lliurat a
l’oficina de correus en data 2 d’abril de 2019 a les 11.55 hores, però l’empresa FONE
COMUNICACIONES, SL no va comunicar a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta mitjançant
tèlex, telegrama o fax al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, el justificant de la presentació de
l’oferta a l’oficina de correus, ni dins del termini de presentació ni després.
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa FONE COMUNICACIONES, SL.
TERCER.- Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs de contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat

8è PUNT.- RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D’UNA BARRERA
METÀL·LICA A LA CARRETERA DEL MONTNEGRE DE SANT ISCLE DE VALLALTA, A
LA CORBA DE 180º EN DIRECCIÓ A LA URBANITZACIÓ FONT MONTNEGRE (EXP.
2019/95)
Vist que per Decret d’Alcaldia 2019/67, de data 13 de febrer, es va resoldre adjudicar a
l’empresa OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA, amb NIF A59740217, el contracte menor de
subministrament pels treballs de col·locació d’una barrera metàl·lica tipus bionda per millorar
les condicions de seguretat a la carretera del Montnegre, segons pressupost de data 28 de
gener de 2019 per un import de 4.397,10 euros (sense IVA), ascendint l’IVA al tipus del 21% a
923,39 euros, import total 5.320,49 euros.
Vist que una vegada efectuades les obres l'empresa OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. va
presentar la fra. Núm. E19/000036, de data 3 d’abril de 2019, per un import de 5.320,49 €,
factura aprovada per la Junta de Govern Local en data 29 d’abril de 2019.
Vist que en data 1 d’abril del 2019 el tècnic municipal emet el següent informe, que es
transcriu literalment:
“INFORME DE L’ENGINYER MUNICIPAL
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Mitjançant registre general d’entrada núm. 2019/361 de data 12 de febrer de 2019 l’empresa
OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. va presentar un pressupost de 5.320,49 € (IVA inclòs)
per a l’execució d’unes obres consistents en la col·locació d’una barrera metàl·lica a la
carretera del Montnegre al llarg d’una longitud aproximada de 27 metres les obres
esmentades (pressupost núm. AJSIV0218R1). Aquest pressupost va estar acceptat
mitjançant decret de l’alcaldia de data 13 de febrer de 2019.
El tècnic que subscriu, havent-se personat el dia d’avui a l’indret en qüestió ha constatat que
les tasques pressupostades ja han estat realitzades.
En conseqüència, s’entén que es procedent l’abonament de la corresponent factura tan bon
punt aquesta es presenti, i sempre i quan coincideixi amb l’import indicat anteriorment.
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament perquè procedeixi segons superior criteri.
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Sant Iscle de Vallalta, a 1 d’abril de 2019
L’enginyer Municipal,
Lluís Garcia Juli”
Vist doncs que es donen per executats correctament i finalitzats els treballs de
subministrament i col·locació d’una barrera metàl·lica tipus bionda per millorar les condicions
de seguretat a la carretera del Montnegre.
Vist tot l’exposat es proposa el següent acord:
PRIMER.- Recepcionar els treballs efectuats per l’empresa OBRES I PAVIMENTS BROSSA,
S.A. consistents en la col·locació d’una barrera metàl·lica tipus bionda per millorar les
condicions de seguretat a la carretera del Montnegre, i donar-los per finalitzats.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.
TERCER.- Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
de contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat

9è PUNT.- RECEPCIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA CALÇADA DE LA
CARRETERA DEL MONTNEGRE DE SANT ISCLE DE VALLALTA, A LA CORBA DE 180º
EN DIRECCIÓ A LA URBANITZACIÓ FONT MONTNEGRE (EXP. 2019/96)
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Vist que per Decret d’Alcaldia 2019/65, de data 13 de febrer, es va resoldre adjudicar a
l’empresa FAMADA I PLA, S.L., amb NIF B60085842, el contracte menor d’obres per
l’actuació en l’adequació i condicionament de la corba (paella de 180º) a la carretera del
Montnegre, segons pressupost de data 6 de febrer per un import de 2.209,00 euros (sense
IVA), ascendint l’IVA al tipus del 21% a 463,89 euros, import total 2.672,89 euros.
Vist que una vegada efectuades les obres l'empresa FAMADA I PLA, S.L. va presentar la fra.
Núm. 2019/A/3190074, de data 22 de març de 2019, per un import de 2.672,89 €.
Vist que en data 1 d’abril del 2019 el tècnic municipal emet un informe on es diu:
“La factura que ara es presenta coincideix amb l’import del pressupost presentat el passat
mes de febrer.
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El tècnic que subscriu, ha constatat que les tasques facturades han estat realitzades.
En conseqüència, s’entén, que es procedent l’abonament de la factura referenciada.”
Vist tot l’exposat es proposa el següent acord:
PRIMER.- Recepcionar els treballs efectuats per l’empresa FAMADA I PLA, S.L. consistents
en les obres per a l’adequació i condicionament de la corba (paella de 180º) a la carretera del
Montnegre, i donar-los per finalitzats.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.
TERCER.- Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
de contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
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Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat

10è PUNT.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT DELS TREBALLS DE
MANTENIMENT DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ PERIMETRAL CONTRA INCENDIS
FORESTALS DE LA URBANITZACIÓ FONT MONTNEGRE DEL MUNICIPI DE SANT
ISCLE DE VALLALTA (EXP. 2019/296)
Vist que per Decret d’Alcaldia 2019/160, de data 15 d’abril, es va resoldre adjudicar a
l’empresa MANRESA I FILLS, S.L., amb NIF: B-59798280, el contracte dels treballs de
manteniment de la franja de protecció perimetral contra incendis forestals de la Urbanització
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Font Montnegre del terme municipal de Sant Iscle de Vallalta, segons pressupost 19/022, de
data 2 d’abril de 2019 i per un import d’11.248,00 euros (IVA no inclòs).
Vist que l'empresa MANRESA I FILLS, S.L., en data 3 de maig de 2019, ha presentat el Pla
de Seguretat i Salut per a l'execució de les obres esmentades.
Vist l’informe favorable emès en data 3 de maig del 2019 per la Sra. Marta Gómez Pons,
Coordinadora de Seguretat i Salut, en fase de projecte dels treballs esmentats.
Vist que l’òrgan competent per a la seva aprovació és l’Alcaldia, com a òrgan que va adjudicar
la contractació de les obres esmentades, d’acord amb el que disposa l’Art. 7.2 del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i
Salut en les obres de construcció (Ministerio de la Presidencia).
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Vist tot l’exposat es proposa el següent acord:
PRIMER.- APROVAR el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa MANRESA I FILLS,
S.L., adjudicatària dels treballs de manteniment de la franja de protecció perimetral contra
incendis forestals de la Urbanització Font Montnegre, del terme de Sant Iscle de Vallalta.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa MANRESA I FILLS, S.L..
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat

11è PUNT.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL 2019, QUE DESENVOLUPA EL PLA
MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
FORESTALS MONTNEGRE I EL CORREDOR (EXP. 2019/345)
ANTECEDENTS
A l’any 2005 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
els Ajuntaments d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant
Celoni, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra,
i l’Associació de propietaris del Montnegre i del Corredor per a l’execució del Pla Marc de
Restauració i Millora forestal, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 23 de
novembre de 2006, l’Assemblea General de l’Associació de data 9 de gener de 2007 i els
corresponents Plens municipals.
El Ple de la Diputació de Barcelona en data 23 de novembre de 2006 va aprovar el Pla Marc
de Millora i Gestió de l'Àrea Forestal del Montnegre Corredor i va autoritzar la
formalització del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els
Ajuntaments d'Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià
de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i
l'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor per a l'execució, al llarg de vint-icinc anys, d'un projecte de recuperació i valorització de les finques forestals del
Montnegre Corredor que va ser signat a fi i efectes el 9 de gener de 2007
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El Programa anual corresponent a l’exercici 2019, ha estat redactat per la Comissió de
treball i per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats
signants del Programa.
Vist que la Diputació de Barcelona mitjançant escrit amb Registre d’Entrada núm. 2019/1070
de data 26 d’abril de 2019 ens ha comunicat l’aprovació de l’acord (núm. Registre 163) de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 11 d’abril de 2019, convalidant
l’aprovació del Programa Anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de
Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor per a la realització dels Projectes de
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de
l’1 de gener de 2019.
Vist que és d’interès d’aquest ajuntament que es porti a terme aquest programa.
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Vist tot l’exposat, es proposa el següent acord:
PRIMER.- APROVAR el Programa Anual 2019, amb efectes des de l’1 de gener de 2019,
entre la Diputació de Barcelona i l'Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor, que
desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris
Forestals del Montnegre i el Corredor.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l'Oficina Técnica de Prevenció d'incendis Forestals de
la Diputació de Barcelona, a l'Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor, així
com als diferents Ajuntaments signants del Conveni Marc: Arenys de Munt, Dosrius,
Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Celoni, Sant Cebrià de Vallalta, Tordera,
Vallgorguina i Vilalba Sasserra.

Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió
a les 20.00 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme,
signaran l’Alcalde i la Secretària - Interventora, que ho certifica.
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6è PUNT.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LES OBRES CONDICIONAMENT
I MILLORA DE DIVERSOS CAMINS MUNICIPALS DE SANT ISCLE DE VALLALTA (EXP.
2019/81)
Annex I
Plec de clàusules administratives particulars
(21 pàgines)
Annex II
Anunci
(10 pàgines)
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Annex I

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE ALS
TREBALLS DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE DIVERSOS CAMINS
MUNICIPALS DEL TERME DE SANT ISCLE DE VALLALTA
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
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DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
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Model de declaració responsable procediment obert simplificat.
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació de les obres de Condicionament i Millora de
diversos Camins Públics locals del terme municipal de Sant Iscle de Vallalta necessaris
per a la comunicació entre les nombroses masies i cases de pagès situades en el terme
municipal.
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 L’actuació es realitzarà en base a la voluntat d’endagar i de millorar les condicions
de la infraestructura viària de la població i afavorir la mobilitat dins del seu terme,
tant pels seus habitants com pels vehicles d’emergències que poguessin fer-ne
ús.
Tot seguit es concreta el llistat dels camins públics i pistes forestals, on es preveu
intervenir i la longitud de cadascun:
ORDRE

CAMÍ
CAMÍ DE
PEDRECASTELL

De la zona esportiva de Sant Iscle fins
el camí d’Arenys de Munt a la Creu de
Canet per Can Roig del Castell.

2.631 metres

2

CAMÍ DE CAN TORRUS
VELL

De la zona industrial de Sant Iscle fins
a l’esplanada de la Creu de Canet.

2.049 metres

3

CAMÍ DE CAN PALAU

Des de Can Ginebra finsd a sota de
Ca l’Alomar, per Can Xona i Can Jan.

5.465 metres

Des del pont de Can Xicrau fins a Can
Vives.

2.324 metres

De Can Magel a Can Xona, passant
per Can Castellà.

2.304 metres

Des de Can Carol fins a la carretera
del Montnegre.

1.001 metres

Carretera Montnegre.

2.072 metres

Des de Dones d’Aigua fisnal Pla de
Forcs.

1.499 metres

CAMÍ DE CAN BOSC A
CAN VIVES DE LA
CORTADA
CAMÍ DE CAN MAGEL
(PER CAN CASTELLÀ)
FINS A CAN XONA

4
5

CAMÍ DE CAN COLL
CAMÍ DE CAN BOSC A
CAN MAGEL
CAMÍ DE CA L’OLLER
DINS AL PLA DEL
FORCS
CAMÍ DE CA L’ARANYÓ
A LA COGULERA
CAMÍ DEL PRAT DA CAN
VIVES DE LA CORTADA I
AL PLA DELS FORCS
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7
8
9
10
11
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LONGITUD

1

6

Signatura 1 de 2

TRAM ACTUACIÓ

CAMÍ DE LA SALUT

Des de La Carissa/Ca l’Aranyó fins al
trencall límit de camí públic.

0 metres

Des del paratge del Prat –que neix al
Camí de Can Bosc a Can Magel- fins
al Pla de Forcs

0 metres

Des de Can Pigó –veïnat de Can
Solé- fins al veïnat de La Salut.

LONGITUD D’INTERVENCIÓ TOTAL DELS CAMINS
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183 metres
19.528
metres

El codi CPV dels treballs previstos corresponen:
CODI CPV
45233160-8
45232130-2

DESCRIPCIÓ CPV
“Caminos y otras
superficies empedradas”
“Trabajos de construcción
de canalizaciones de aguas
pluviales”

TREBALL
Per als treballs de reparació i
pavimentació dels camins
Per a la construcció
d’escorrentius, reixes i
canalitzacions d’aigües plujanes.
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1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de cent quaranta
cinc mil sis-cents vuitanta quatre euros amb dos cèntims 145.684,02 € (IVA inclòs).
L’IVA que correspon aplicar és del 21 % tipus d’IVA i ascendeix a la quantitat de vint-icinc mil cèntims 25.284,00 €.
Pressupost IVA exclòs
120.400,02

21% IVA
25.284,00

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base 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
l’art. 100 i concordants de la LCSP.

La despesa derivada d’aquesta contractació de 145.684,02 € IVA inclòs, es farà efectiva
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 454 619.03 “Millora Diversos Camins” del
vigent pressupost de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
El contracte tindrà una durada de TRES (3) MESOS, a partir de la data de comprovació
del replanteig i/o d’inici de les obres.
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1.4) Existència de crèdit
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Quant a la pròrroga:
El contracte no serà prorrogable.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 120.400,02 €, (IVA exclòs).
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el pressupost d’execució per
contracta 120.400,02 €, (IVA exclòs).

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
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La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a
terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la
LCSP.
1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil
de contractant a través de l’adreça següent:
https://www.santiscle.cat/seu_electronica/perfil-del-contractant
1.9) Presentació de proposicions
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini que
s’estableixi en l’anunci corresponent, en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta, al C/ Escoles, 2 Codi Postal 08359, Telèfon 93 794 61 28; fax 93 794 60 48;
de dilluns a divendres laborables, de 09.00 hores a 14.00 hores, i l'últim dia de
presentació abans de les 14 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest
cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les 14.00 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 Registre d'Entrada de l'Ajuntament 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, degudament signada, en un únic sobre, dins del qual s’inclourà la
documentació que es detalla a continuació:
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1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
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SOBRE ÚNIC
Contindrà la documentació següent:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1 al
PCAP.
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del
present Plec.


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,
numerada i indexada. S’adjunten els formularis a presentar, que consten com a
Annex 2 - 5 al PCAP.

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present
plec i en els termes que es detallin en el requeriment.
1.- El licitador haurà de complir les condicions següents:

Disposar de la solvència següent:
a)

Solvència econòmica i financera:
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El licitador haurà d'acreditar com a mínim la presentació d'algun dels mitjans d'acreditació
que s'assenyalen tot seguit:
-Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de
negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i
mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
-Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici
econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, amb
la indicació expressa del valor mínim exigit o de la ràtio mínima exigida,
respectivament.
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Acreditació documental
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit
al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència professional o tècnica

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
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El licitador haurà d'acreditar com a mínim la presentació d'algun dels mitjans d'acreditació
que s'assenyalen tot seguit:
-Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys corresponents al
mateix grup o subgrup de classificació a què correspon el contracte.
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del
contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades
pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es
tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista
sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència
atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció
de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.
Mínim exigit:
D’entre els contractes executats s’exigirà que l’import anual acumulat en l’any de
major execució, sigui igual o superior a 120.400,02 € (IVA exclòs).
Acreditació documental
Certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats han
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van
efectuar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar
normalment a bon terme. Els certificats de bona execució de les obres incloses en la
relació el destinatari de les quals és una entitat del sector públic podran ser
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant de les
obres.
c) Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència
econòmica i la tècnica –només per a contractes de serveis i d’obres-:
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i
categoria/es que tot seguit es detallen:
Grup:G Vials i Pistes.
Subgrup:G 6 , Obres viàries sense qualificació específica.
Categoria actual: 2ª
Categoria RD 1098/2001: C
(DT. 2ª RD 773/2015)
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2. En qualsevol cas el contractista haurà de:
 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:


Inscripció en el Registre d'empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on
radiqui el domicili social de !'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.

1.11) Criteris d'adjudicació
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Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
Tots els criteris seran objectius (100%) i avaluables de forma automàtica:
 A) Millor oferta econòmica:
La puntuació de les ofertes es farà seguint la fórmula següent:
Oferta més econòmica x màxima puntuació
Oferta que es puntua

50 punts (màxim)

(Emplenar Annex 2)
 B) Increment d’amidaments i preus que afectin a les partides d’obra del projecte
executiu, dels possibles preus contradictoris que es puguin generar, dels preus
unitaris i, en general, de qualsevol concepte o cost no contemplat expressament
en projecte que tingui incidència en un possible increment del pressupost de
l’obra, fins a un 10 % (d’increment màxim) que assumeix el contractista sense més
cost per a l’Ajuntament.
La puntuació es farà atorgant dos punts per cada
1% d’increment

20 punts (màxim)

13/05/2019 ALCALDE

(Emplenar Annex 3)
 C) Increment del termini de garantia previst en el Plec de Clàusules.
Especificament aplicable a les obres dels claveguerons de drenatge i els
paviments de formigó. Queden exclosos expressament els treballs sobre la
plataforma i afermat dels paviments de sauló i també els de grava-ciment dels
camins.
La puntuació es farà atorgant cinc punts per cada
any d’increment ofertat, amb un màxim de 4 anys
d’increment.
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20 punts (màxim)

 D) Despeses efectives de laboratori acreditat pel control de qualitat dels materials.
Específicament i expressament aplicable als formigons, grava-ciment, sauló, tubs,
etc., amb un cost estimat d’un 2% (màxim) del pressupost de les obres.
La puntuació es farà atorgant 2,5 punts per cada
fracció de 0,5% del pressupost de les obres que
s’assumeixi per aquest concepte (fins a un topall
màxim del 2%).

10 punts (màxim)

(Emplenar Annex 5)
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En tot cas, l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
1.12) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de
prelació, els següents:
 Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per
empreses públiques o privades que, en el moment de la finalització del termini per a la
presentació d’ofertes, tinguin a la plantilla un nombre de persones treballadores
amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que aquestes proposicions igualin
en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que
serveixin de base per a l’adjudicació.
A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores
fixes, al % de persones treballadores fixes amb discapacitat en plantilla que acreditin
caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de
manera equitativa amb el % que acrediten les empreses amb més de 50 persones
treballadores fixes.

 En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig
que es durà a terme en acte públic, prèvia la perceptiva convocatòria.

1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura
de les ofertes rebudes.
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Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més
avantatjosa i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en
un percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte
l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de
persones treballadores fixes amb discapacitat.
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1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.15) Ofertes anormalment baixes
Es consideraran ofertes anormalment baixes quan la proposta econòmica es trobi inclosa
en els supòsits previstos a l’article 85 del RGLCAP.

1.16) Garantia provisional

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA

1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108.1 LCSP.
1.18) Presentació de documentació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies
hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu
l’article 159.4 de la LCSP haurà de:


Acreditar la constitució de la garantia definitiva.



Presentar els documents següents:
a)

La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional.

b)

La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador
proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als
requisits previs per a contractar amb l’Administració si aquesta documentació consta en
algun dels dits Registres.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article
159.4.f).4º de la LCSP.
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No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert
simplificat.
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1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la remissió 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.

2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:
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2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, als principis ètics i a les regles
de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
 Facilitar a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta les possibles situacions de
conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que
afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc
l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment
de licitació.
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en
els termes de l’article 217 LCSP.
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2.2) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
 L’empresa contractista s’obliga al pagament en temps i forma del salari del personal
adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades
que permetin comprovar aquest compliment.
2.3) Modificació del contracte
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El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable.
2.4) Règim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes
del seu pagament.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, en els terminis
establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels
documents de cotització 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.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent.
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En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant els següents codis DIR3:
 Oficina comptable: L01081939
 Òrgan gestor:
L01081939
 Unitat tramitadora: L01081939

2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.6) Penalitats
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Cas que l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:


una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte,
IVA exclòs.

B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran:
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 Per compliment defectuós de la prestació o per l’incompliment de les condicions
especials d’execució definides al contracte:


Per cada dia d’incompliment d’una ordre de la Direcció d’obra en els termes que
s’indiquen a continuació, s’imposarà una penalitat econòmica de fins a 100 euros.



Per cada dia d’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en
aquesta contractació, o per l’incompliment de la adscripció dels mitjans personals,
s’imposarà una penalitat econòmica de fins a 200 euros.

Es consideren causes de compliment defectuós de la prestació:
 La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció d’obra que
impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.
 La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció d’obra que
impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi
contractista i d’altres empreses o institucions relacionades amb les obres.
 La manca de compliment de les condicions especials d'execució fixades en la
clàusula 2.2 del present plec o per la no adscripció del mitjans personals
compromesos.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.
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Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els
pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució
en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i
perjudicis.
2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
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 El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
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 L’incompliment de les condicions especials d’execució en els termes següents:


L’empresa contractista s’obliga al pagament en temps i forma del salari del
personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de
remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on
constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.



Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el
disposat en els convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que
l’empresa disposi de conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als
seus treballadors.



L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a
l’execució del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents.



Obligació de manteniment dels itineraris de vianants i accessos a les finques,
durant l’execució de les obres.

 L’incompliment de les obligacions principals següents:
o L’incompliment de qualsevol de les altres obligacions contractuals previstes al
capítol de “penalitats” d’aquest plec.
o La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el
Treball dins el termini establert als plecs de clàusules administratives particulars
de la present contractació, així com la no realització de les esmenes que, per raó
de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que estableixin els
mateixos plecs.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
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No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.
2.9) Termini de garantia del contracte
El termini de garantia, un cop finalitzades les obres (data de signatura de l’acta de
recepció –ARO- de les obres), es fixa en DOTZE MESOS, període previst per observar el
comportament i correcció de l’actuació executada i poder, si s’escau corregir i/o reparar
qualsevol defecte que s’hagi detectat i que sigui imputable al contractista.
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2.10) Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització
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expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No
es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
2.11) Subcontractació
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El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al
60 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb
els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP així com les previsions de la Llei 32/2006,
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
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.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la Diputació
de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la
intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part
de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats
legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de
conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap
supòsit de prohibició per contractar.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota
la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
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Caldrà tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de
la subcontractació en el sector de la construcció.
2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
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D’acord amb l’article 133.2 LCSP, 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’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
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2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules
Administratives Generals de la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de
desembre de 2013 en allò que no contradigui la normativa citada, així com per la resta de
normativa legal aplicable.
2.14) 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
mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà
el que figuri en el contracte corresponent.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
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El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones
i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
2.16) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per
un import mínim de 500.000,00 €, de cobertura anual i 200.000,00 € per sinistre.
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2.17) Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte
L’emplaçament de les obres objecte d’aquest contracte es situa de forma dinàmica en
diversos indrets de tot l’àmbit del terme de Sant Iscle de Vallalta.
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2.18) Responsable del contracte
No es designa responsable del contracte en els termes d’allò que preveu l’article 62
LCSP.
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2.19) Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i a l’establert a la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a
la normativa de desenvolupament, en tot allò que no contradigui a l’esmentat Reglament.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal:
Responsable
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
del tractament c/ Escoles, 2 08359 Sant Iscle de Vallalta
Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la
protecció de dades: sicv.pdadesiscle@diba.cat
Finalitat
del Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i
tractament
unitats administratives de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Temps
de Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa
conservació
de contractació pública i d’arxiu històric.
Legitimació
Compliment d’obligacions contractuals.
del tractament
Destinataris
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
de cessions o No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les
transferències dades subministrades.
Drets de les Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a
Persones
través de la Seu electrònica o presencialment a les oficines del
interessades
Registre
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el
concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no
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podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter
personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta. En el cas que el personal vinculat al contractista 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, fins i tot després
de finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de
seguretat a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
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En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el contractista i
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta establiran per escrit les obligacions de les parts per
donar compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

3) DADES ESPECÍFIQUES
3.a) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES
3.a.1) Delegació i personal d’obra del contractista
El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec
General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en disposar el títol
universitari d’arquitecte; arquitecte - tècnic, o de tècnic en obres de la construcció o
acreditar la categoria dels treballadors destinats a l’obra, on al menys, un ha de ser Oficial
de 1ª especialista paleta.
3.a.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de
qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efectes
per l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. Les despeses que s’originin seran a càrrec del
contractista fins el límit de l’ú per cent (1%) de l’import del tipus de licitació, mitjançant el
corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final.
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3.a.3) 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.
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
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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 de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
El contractista haurà de presentar 5 exemplars, en el moment de la signatura del contracte.
El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en
matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les obres, i elevat pel
Cap de servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació.
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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 10 dies hàbils realitzi les
esmenes que se li indiquin.
3.a.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
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.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat
al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació
del replanteig, i el contractista i l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta signaran una acta
d’inici de les obres en un termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà
d’aquesta notificació.
3.a.5) Legalització de les instal·lacions
No és procedent.
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3.a.6) Permisos i llicències
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.
3.a.7) 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.
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3.a.8) Senyalització de les obres
El contractista tindrà l’obligació d’adquirir o recepcionar, instal·lar, eventualment reparar i
desinstal·lar, amb càrrec a l’import d’adjudicació, el cartell de publicitat de les obres, des de
l’inici fins a tres mesos després de la data de l’acta de recepció de les obres, en un lloc
visible, d’acord amb les característiques marcades per la Diputació de Barcelona, com
Administració Pública que finança aquesta inversió.
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Procediment obert SIMPLIFICAT
ANNEX 1 AL PCAP
CONTRACTE D’OBRES PELS TREBALLS DE CONDICIONAMENT I
MILLORA DE DIVERSOS CAMINS MUNICIPALS DEL TERME DE SANT
ISCLE DE VALLALTA

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA
EDUARD TURON MAINAT
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Model de declaració responsable
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del
contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que el perfil de l’empresa és el següent marcar amb una creu:
 Gran empresa.
 Mitjana petita o microempresa.
-

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 65 a 97 de la LCSP.

-

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

-

Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap
variació.

-

Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10)
del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals
/ materials descrits a la dita clàusula.

-

Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de
les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los
en l’execució del contracte.

-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar
que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexuals.
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-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en
matèria de coordinació d’activitats empresarials.

-

Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
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- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en la legislació vigent.
 SÍ
-

 NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 SÍ

-

 NO

 NO

 NO obligat per normativa

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
 SÍ
 NO

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecta a l’IVA.
 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció subjecta a l’IVA.
-

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecta a l’IAE.
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

EDUARD TURON MAINAT
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-

Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses,
declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies 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)
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
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Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
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El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta pugui facilitar-les
al servei e-Notum a aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP.

(Data i signatura)."
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Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la
dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per tal de fer la
modificació corresponent.
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ANNEX 2
OFERTA ECONÒMICA
Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables de
forma automàtica per a la contractació de les obres pels treballs de
condicionament i millora de diversos camins municipals del terme de Sant Iscle
de Vallalta presentada per .......…..........................…..." i haurà de contenir la
documentació següent:
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"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau), es compromet
a portar-la a terme amb subjecció a el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars /
el Projecte d’obres i el 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 .......... €.
(Lloc, data, signatura i segell)."
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La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
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ANNEX 3
INCREMENT D’AMIDAMENTS
“Documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a
la contractació de les obres pels treballs de condicionament i millora de
diversos camins municipals del terme de Sant Iscle de Vallalta, presentada
per.....................................................................……..." i haurà de contenir la
documentació següent:
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La proposta haurà d’ajustar-se al model següent:

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a (consignar objecte del contracte ), es compromet a portar-la a
terme amb subjecció a el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars / el Projecte
d’obres i el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament.

Increment d’amidaments i preus que afectin a les partides
d’obra del projecte executiu, dels possibles preus
contradictoris que es puguin generar, dels preus unitaris i, en
general, de qualsevol concepte o cost no contemplat
expressament en projecte que tingui incidència en un possible
increment del pressupost de l’obra, fins a un 10 %
(d’increment màxim) que assumeix el contractista sense més
cost per a l’Ajuntament.

(Lloc, data, signatura i segell)."
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(Relacionar l’increment del percentatge d’amidament, MÀXIM
un 10% del pressupost de l’obra)
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ANNEX 4
INCREMENT TERMINI GARANTIA
“Documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a
la contractació de les obres pels treballs de condicionament i millora de
diversos camins municipals del terme de Sant Iscle de Vallalta, presentada per
............................................... " i haurà de contenir la documentació següent:
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"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a (consignar objecte del contracte), es compromet a portar-la a
terme amb subjecció a el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars / el Projecte
d’obres i el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament.
Proposa un increment del termini de garantia de .............................. anys.
(La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).
(Màxim 4 anys)

(Lloc, data, signatura i segell)."
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La proposta haurà d’ajustar-se al model següent:
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ANNEX 5
DESPESES EFECTIVES DE LABORATORI ACREDITAT PEL CONTROL DE QUALITAT
DELS MATERIALS
“Documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a
la contractació de les obres pels treballs de condicionament i millora de
diversos camins municipals del terme de Sant Iscle de Vallalta, presentada per
............................................... " i haurà de contenir la documentació següent:
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La proposta haurà d’ajustar-se al model següent:

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a (consignar objecte del contracte ), es compromet a portar-la a
terme amb subjecció a el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars / el Projecte
d’obres i el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament.

Proposa assumir les despeses efectives de laboratori
acreditat pel control de qualitat dels materials, específicament
i expressament aplicable als formigons, grava-ciment, sauló,
tubs, etc., amb un cost estimat d’un ....................% del
pressupost de les obres (màxim del 2%) del pressupost de les
obres.
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(Lloc, data, signatura i segell)."
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Annex II

ANUNCI de la licitació de contracte d'obres de Condicionament i Millora de Diversos
Camins Municipals de Sant Iscle de Vallalta.
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En sessió ordinària celebrada en data 6 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va
acordar, per unanimitat, aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que
hauran de regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la contractació
del contracte d'obres i l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat del
contracte d'obres de Condicionament i Millora de Diversos Camins Municipals de Sant
Iscle de Vallalta.
1. Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
b) Dependència que tramita els expedients: Regidoria d’Urbanisme.
c) Obtenció de documentació:
1. Dependència: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
2. Domicili: Carrer Escoles, núm. 2.
3. Localitat i codi postal: Sant Iscle de Vallalta, 08359.
4. Telèfon: 93 794 61 28.
5. Fax: 93 794 60 48.
6. Direcció d'internet del perfil del contractant:
https://www.santiscle.cat/seu_electronica/perfil-del-contractant
7. Data límit d’obtenció de documentació i informació: Durant el termini de presentació
d'ofertes.
d) Número de I'expedient: 2019/006.
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Obres.
b) Descripció de I'objecte: Contractació, per procediment obert simplificat de les obres
de Condicionament i Millora de Diversos Camins Municipals de Sant Iscle de Vallalta.
c) Divisió per lots i número/número d'unitats: No s'estableix.
d) Lloc de realització de les obres: C/ Escoles, 2 de Sant Iscle de Vallalta.
e) Termini de lliurament: Tres (3) mesos, a comptar des de l'acta de comprovació del
replanteig, i/o data d’inici de l’obra que s'haurà d'efectuar dins del termini d’un mes des
de la data de formalització del contracte.
f) Admissió de pròrroga: No.
g) Establiment d’un acord marc: No.
h) Sistema dinàmic d’adquisició: No.
i) Els codis CPV que corresponen son:
45233160-8 Caminos y otras superficies empedradas.
45232130-2 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.
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3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:





Tramitació: Ordinària.
Procediment: obert simplificat amb diversos criteris de valoració.
Subhasta electrònica: No.
Criteris d'adjudicació: Veure clàusula 1.11) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

4. Valor estimat del contracte: 120.400,02 EUROS IVA exclòs.
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5. Pressupost base de licitació:




Import net:............. 120.400,02 EUR.
IVA (21%): ............ 25.284,00 EUR.
Import total: .......... 145.684,02 EUR.

6. Garanties exigides:
a)
b)

Provisional: No.
Definitiva: 5% import d'adjudicació, IVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista: Cap.
a)
b)

Altres requisits específics: No.
Contracta reservat: No.

8.Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres de 9.00 hores a
14.00 hores del matí a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Les proposicions enviades per correu, s’hauran de lliurar a I'Oficina de Correus abans de
les 14 hores i dins del termini màxim establert, havent-se d’anunciar la seva tramesa el
mateix dia de la seva presentació, mitjançant tèlex, telegrama o fax a l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta.
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a) Data límit de presentació: fins les 14.00 h del dia en que es compleixin 26 dies naturals
comptadors des del dia següent a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. En cas de recaure en dissabte o festius s'entendrà traslladat al dia
hàbil següent.
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b) Modalitat de presentació: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà
en un únic sobre, de conformitat amb el que s’estipula al Plec de Clàusules Administratives
Particulars. (Clàusula 1.9 Presentació de proposiciones)
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
2. Domicili: Carrer Escoles, núm. 2.
3. Localitat i codi postal: Sant Iscle de Vallalta, 08359.
d) Admissió de variants: No.

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA
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e) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta:
Dos mesos a comptar des de la data d’obertura de les proposicions.
9. Obertura de les ofertes:
-

Domicili: Edifici de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Carrer Escoles, núm. 2.
Localitat: Sant Iscle de Vallalta, 08359.
Data: L'obertura del únic sobre s'avisarà oportunament als licitadors al perfil del
contractant. Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Altres informacions:
1. Condicions especials d’execució: No.
11. Despeses de l’anunci: L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de
la licitació, que haurà d’abonar el contractista, serà aproximadament de 800,00 EUR.

Sant Iscle de Vallalta, ___ de maig de 2019
L’alcalde, Eduard Turon i Mainat

EDUARD TURON MAINAT
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12. Data d’enviament de I'anunci al "DOUE": No procedeix.
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