AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Silvi Rahola, 2 - 17488 Cadaqués (Alt Empordà)
Tel: 972258200 www.cadaques.cat

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DE LES

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació
L'objecte del contracte és la realització de les obres de arranjament i millores al
Passeig Marítim de Cadaqués, la codificació de les quals és CPV 45233223-8
–“Trabajos de repavimentación de calzadas.”
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres tal com
estableix l'article 6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d'acord amb l'article 157
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament
més avantatjosa s'atendrà a un sol criteri d'adjudicació, que de conformitat amb
l'article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, haurà de ser necessàriament el
del preu més baix.
L'òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi
alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren
en aquest plec
CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa
a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de
publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al que es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
www.cadaques.cat.

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte i règim econòmic del contracte.
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L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 40.273 euros, al que
s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit1 per valor de 8.457 euros, la qual cosa
suposa un total de 48.730 euros.
L'import s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 150-61916 del vigent
Pressupost Municipal; existint crèdit suficient fins a l'import aprovat per
l'Ajuntament, quedant acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que
permeten finançar el contracte. L’operació comptable A número -220170006630.
S'entendrà que les ofertes dels licitadors comprenen tant el preu del contracte
com l'Impost sobre el Valor Afegit i altres tributs que siguin aplicable segons les
disposicions vigents. La quantitat corresponent a l'IVA figurarà com a aplicació
independent.
El preu restarà fixat definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui resulti
adjudicatari.
El pagament del preu es realitzarà per períodes mensuals dins el termini de 40
dies des de la data d’entrada de la factura corresponent al registre general de
l’Ajuntament i previ lliurament dels treballs efectuats fins a la data (Article 216 i
Disposició transitòria sexta del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
El preu del contracte no serà objecte de revisió al ser la durada del contracte
inferior a 1 any.
CLÀUSULA CINQUENA. Termini d'Execució del Contracte
La durada del contracte d'obres de serà de dos mesos.
L'execució del contracte d'obres començarà amb l'acta de comprovació del
L’inici de les obres serà en data 15 de febrer, per emplaçar-se aquestes obres en
un punt de concurrència.
CLÀUSULA SISENA. Selecció del contractista.
6.1. Tipus de procediment de selecció:
Per tal de procedir a l’adjudicació d’aquest contracte s’utilitzarà el procediment
negociat sense publicitat.
6.2. Publicitat del procediment de selecció:

1
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Al tractar-se d’un procediment negociat que es refereix a un contracte, la quantia
del qual no supera els 60.000 euros no serà necessari dur a terme la publicitat del
procediment.
CLÀUSULA SETENA. REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN EL CONTRACTE
6.1 En aquest procediment no es constituirà Mesa de contractació. L’adjudicació
es portarà a terme per l’òrgan de contractació, que és el Regidor d’Urbanisme, en
base a un informe tècnic valoratiu de les ofertes presentades.
6.2. La persona responsable del contracte és el personal assignat als serveis
tècnics municipals de l’àrea d’urbanisme.
6.3. L’òrgan responsable de l’execució del contracte i competent per tal de dictar
tots aquells actes administratius derivats de l’execució ordinària del contracte és
el regidor d’urbanisme.
CLÀUSULA VUITENA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.
Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en el termini de 10 dies
hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció de la carta convidant a la
participació en el procediment.
Les proposicions s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de
Cadaqués ( c/ Silvi Rahola, 2), durant l’horari que roman oberta la Oficina d’atenció
al ciudatà (de dimarts a divendres de 9 a 14 hores i els dilluns de 9 a 14 hores i de
15 a 18 hores).
Les proposicions també podran ser enviades per correu ordinari. En aquest cas els
licitadors hauran de justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de
la participació al procediment de licitació i anunciar-la a l’òrgan de contractació
mitjançant tèlex, telegrama o telefax el mateix dia. Sense la concurrència
d’ambdós requisits la proposició no serà admesa si es rebuda per l’òrgan de
contractació amb posterioritat a la finalització del termini. Transcorreguts deu dies
hàbils des de la data esmentada sense haver-se rebut la proposició, aquesta no
serà admesa.
CLÀUSULA NOVENA. FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS.
Els licitadors podran presentar la documentació inclosa en les seves proposicions
mitjançant document original o còpia o fotocòpia degudament compulsada.
Les empreses estrangeres presentaran la documentació traduïda de manera oficial
al català o al castellà.
La proposició serà subscrita pel licitador i es presentarà en UN SOBRE TANCAT.
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En el sobre hi figurarà clarament, a més del nom del licitador, la denominació del
contracte objecte de licitació, l’adreça i telèfon de contacte, una adreça de correu
electrònic a efectes de notificacions i un número de mòbil.
Dins del sobre s’haurà d’adjuntar documentació que es detalla a continuació:
1) Relació numerada de la documentació inclosa.
2) La documentació que acrediti la personalitat del licitador i, en el seu
cas, la seva
representació.
- Si es tracta d’empresari individual:


DNI o NIF de la persona.



Acreditació documental, si és el cas, del nom comercial amb el qual
opera en el tràfic mercantil.

-

Si es tracta de persones jurídiques (o quan el licitador no actuï en nom

propi):


DNI o NIF de qui subscrigui la proposició.



Escriptura pública de constitució o modificació de la societat o entitat o
document constitució o modificació de la societat o entitat en el cas que no
sigui necessària legalment la seva formalització en document públic
degudament inscrites en el corresponent Registre quan l’esmentada
inscripció els hi sigui exigible.
En el document de constitució o modificació de la societat o entitat

hauran de constar el seu objecte social o els seus fins assenyalats en els seus
respectius estatuts o regles fundacionals relacionats directament amb l’objecte del


Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per
representar a la persona o entitat degudament inscrites en el corresponent
Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.

La documentació que acrediti la representació i facultats del licitador que resulti
adjudicatari del contracte - llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya - haurà de ser validada pel/per la Secretari/ària de la
Corporació prèviament a la formalització del contracte, sens perjudici de les
responsabilitats en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa d’aquest
document en la data final del termini per a la presentació de proposicions.
-Si

es

tracta

d’una

unió

temporal

d’empreses,

cadascuna

haurà

d’acreditar la seva personalitat i capacitat d’obrar pels mitjans citats
anteriorment.
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Alhora en el cas de les unions temporals d’empreses s’haurà de presentar la
següent


documentació:

Document de designació de la persona que serà representant de
l’esmentada unió per exercitar els drets i complir les obligacions que es



derivin del contracte.
Document degudament signat per totes les empreses que especifiqui els
seus noms i circumstàncies i la participació de cadascuna en la futura unió
així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de ser adjudicatàries del contracte.

-

Si es tracta d’empreses no espanyoles d’estats membres de la
Unió Europea, s’exigirà que de conformitat amb la legislació de l’Estat en
que estiguin establertes, estiguin habilitades per realitzar la prestació de
què es tracti.
Si aquesta legislació exigeix una autorització especial o la pertinença a una
determinada organització per poder prestar el servei, hauran d’acreditar
que compleixen aquest requisit.

-

Si es tracta d’empreses no espanyoles no comunitàries s’haurà
d’aportar tota la documentació que especifica l’article 72 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de contractes del sector públic.

Els licitadors no podran presentar més d’una proposició ni podran formar part de
cap

proposta

d’unió

temporal

d’empreses

si

participen

en

el

concurs

3) La documentació que justifiqui els requisits de solvència econòmica,
financera i tècnica o professional del licitador:


Justificació de la solvència econòmica i financera del licitador, en
els termes establerts a l’article 75 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del
sector públic, mitjançant l’aportació d’algun dels documents següents:

Declaracions apropiades d’entitats financeres o en el seu cas, justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
En tractar-se de persones jurídiques, aportació dels comptes anuals presentats en
el Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui.
Si no s’estigués obligat a presentar-los, s’hauran d’aportar els llibres de
comptabilitat degudament legalitzats.
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Declaració relativa a la xifra de negocis global i, en el seu cas, sobre el volum de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referida als
darrers tres exercicis disponibles en funció de la data de constitució o inici de les
activitats.
Per acreditar la solvència, no s’admetran altres documents que els assenyalats en
aquest apartat, llevat que, per raons justificades, el licitador no pugui facilitar les
referències sol·licitades, en el qual cas podrà es podrà autoritzar que s’acrediti
aquesta solvència per mitjà de qualsevol altre document que es consideri apropiat
per l’òrgan de contractació.


Justificació de la solvència tècnica del licitador, en els termes
establerts a l’article 78 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic, mitjançant l’aportació d’algun dels documents següents:

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys,
amb indicació de l'import, dates i destinataris públics o privats.
-S’haurà d’adjuntar certificat emès o visat per l’òrgan competent si es tracta
d’una entitat del sector públic i en el seu cas, certificat emès per l’entitat de
dret privat o una declaració del licitador.
- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l’empresa, participants en el contracte, en especial les encarregades del
control de qualitat.
- Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per
l’empresari per garantir la qualitat i els mitjans d’estudi i investigació de
- Titulacions acadèmiques i professionals del licitador i del personal directiu de
l’empresa, en particular del personal responsable de l’execució del contracte.
- Indicació de les mesures de gestió mediambiental que el licitador podrà
aplicar en l’execució del contracte.
- Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del
seu personal directiu durant els darrers tres anys, acompanyada de la
documentació justificativa.
- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic de que es disposarà
per a l’execució del contracte adjuntant la documentació acreditativa.
L’acreditació de les circumstàncies previstes als aparts 2) i 3) es podrà realitzar
mitjançant la presentació del certificat emès per un Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades acompanyat d’una declaració responsable del licitador en
la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no
han experimentat cap variació.
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En el cas que el licitador no aporti el certificat indicat però sí que aporti una
declaració responsable en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat cap variació, el certificat s’incorporarà
d’ofici per la Mesa de contractació.
4) Declaració responsable formalitzada segons el model que s’adjunta
amb aquest plec en què es posi de manifest que el licitador no està incurs en
cap dels supòsits de prohibició de contractar que assenyala l’article 73 del Reial
Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de contractes del sector públic i es troba al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents signada pel licitador, sens perjudici que la justificació acreditativa d’aquest
requisit s’hagi de presentar, abans de l’adjudicació, per l’empresari a favor del
qual s’hagi d’efectuar aquesta.
L'òrgan de contractació podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat i
exactitud d’aquesta declaració.
5) Declaració responsable de vigència de les circumstàncies que donaren
lloc a la declaració, per part de l’Administració Tributària, d’exempció
d’IVA, si escau.
6) En el cas d’empreses estrangeres, en els casos on el contracte s’hagi
d’executar a Espanya, declaració de la seva submissió a la jurisdicció dels Jutjats i
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al fur
jurisdiccional que pogués correspondre al licitant.
7) Declaració responsable, d’acord amb el model que s’adjunta a l’annex
2 d’aquest plec, de que es disposa de certificat electrònic per rebre les
notificacions electròniques relacionades amb aquest expedient. Aquestes
notificacions s’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a
disposició de la notificació en el lloc web seu electrònica de l’Ajuntament de
Cadaqués (https://www.cadaques.cat). En tot cas, si no es disposa d’aquest
certificat, serà suficient indicant una adreça de correu electrònic per rebre totes
aquelles notificacions relacionades amb aquest expedient.
8) La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model que s’adjunta com
a annex.
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9) La documentació relativa als elements de negociació indicats en la
clàusula onzena d’aquest plec.
CLÀUSULA

DESENA

.DESENVOLUPAMENT

DEL

PROCEDIMENT

DE

SELECCIÓ.
1. Qualificació de les proposicions presentades
Un cop rebudes les proposicions es procedirà a la seva obertura i s’examinarà i
qualificarà la documentació continguda en les mateixes, i s’acordarà l’admissió
dels licitadors la documentació dels quals estigui completa i reuneixi els requisits
exigits.
Si s’observessin mancances, defectes o errors materials subsanables en la
documentació presentada, es podrà concedir, si es creu convenient, un termini no
superior a tres dies hàbils perquè el licitador esmeni l’error o deficiència.
Si en aquest termini no es procedeix a l’aportació del document requerit o no es
subsana la deficiència o error material la proposició presentada serà rebutjada per
l’òrgan de contractació.
D’acord amb el que estableix l’article 178.5 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic, s’haurà de deixar constància a l’expedient de les invitacions cursades, de
les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig.
2. Valoració de les proposicions presentades
Respecte a les proposicions que s’hagin admès, es procedirà a la seva valoració
per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Cadaqués.
aquest plec, atribuint la puntuació pertinent, es concretarà en un informe tècnic
que s’incorporarà a l’expedient de contractació i que ordenarà de forma
decreixent les proposicions presentades.
En aquesta fase de valoració també es podran determinar aquelles proposicions
amb valors anormals o desproporcionats.
En el cas que es considerés alguna proposició com a desproporcionada o anormal,
es donarà audiència al licitador per termini de 5 dies hàbils, per tal que justifiqui la
valoració continguda en la seva proposició i concreti les seves condicions.
A la vista de la documentació presentada pel licitador en aquest termini, s’emetrà
un informe tècnic en el que s’indicarà si s’admet o no la proposició presentada i es
proposarà a l’òrgan de contractació l’adjudicatari del contracte atenent la
proposició que resulti més avantatjosa en el seu conjunt, o bé la declaració de
desert del procediment de licitació.
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3. Adjudicació del contracte
Es requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dins del termini de cinc dies hàbils, a comptar des del dia
següent a la recepció del requeriment, presenti la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació perquè obtingui de forma
directa l’acreditació d’això, de disposar efectivament dels mitjans que hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article
53.2, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Els
corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics:


Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, en què consti que el
licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries. .



Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en
què consti que el licitador es troba al corrent de les obligacions envers la
seguretat social



Document acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la
matrícula d'aquest impost, referida a l’exercici corrent, o del darrer rebut
d’aquest impost completat amb una declaració responsable de no haver-se
donat de baixa. En aquest cas, les empreses hauran d’estar donades d’alta
a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte
En el cas que el licitador no estigui obligat a donar-se d’alta a l’impost
l’acreditació es farà constar mitjançant

una declaració responsable del



Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajuntament acreditatiu
de la inexistència de deutes tributaris amb la Corporació. L’aportarà d’ofici
el servei gestor de l’expedient de contractació.



Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva
indicada en aquest plec a la Tresoreria Municipal. En aquest cas,
però, es donarà compliment al que disposi la clàusula 8a d’aquest plec.

Si no es compleix adequadament el requeriment dins el termini establert,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas a
requerir la mateixa documentació al licitador següent, seguint l’ordre en el que
hagin quedat classificades les ofertes.
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L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
4. Notificació als candidats i licitadors
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors.
La notificació haurà de incloure, en tot cas, la informació necessària que permeti al
licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fonamentat
contra la decisió d’adjudicació. Serà d’aplicació a la motivació de l’adjudicació
l’excepció de confidencialitat continguda a l’article 153 del Reial Decret-Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes
del sector públic.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de
la seva recepció per part del destinatari.
5. Formalització del contracte
La formalització del contracte no podrà efectuar-se més tard dels 5 dies següents
a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats en la
forma prevista en l’article 151.4 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
L’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatària per formalitzar el contracte en
un termini no superior a 5 dies.
Simultàniament a la formalització del contracte, el contractista signarà la
conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars que regeixen el contracte.
La formalització del contracte es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament,
www.cadaques.cat, perfil del contractant, d’acord amb el que estableix l’article
Text refós de la llei de contractes del sector públic.

CLÀUSULA ONZENA .ELEMENTS DE NEGOCIACIÓ DEL PROCEDIMENT DE
NEGOCIACIÓ I PONDERACIÓ ATRIBUÏDA.
Els elements a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
A. Valoració de l’oferta econòmica: La millor oferta es valorarà en 50 punts i
la resta es valorarà proporcionalment, d’acord amb la fórmula següent:
(Tipus - oferta valorada) x 50 /(Tipus - millor oferta)
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B. Valoració de la qualitat tècnica del programa de treball i proposta de
dedicació detallada pels diversos conceptes de l’assistència tècnica. Fins
a 25 punts.
C. Millores proposades pel licitador en la prestació del servei: Cada millora
proposada es valorarà en 5 punts, fins a un màxim de 20 punts.
D. Valoració per tenir implementat i verificat un sistema de gestió ambiental
de l’empresa (EMAS o ISO 14001). 5 punts.
CLÀUSULA DEZENA. GARANTIA DEFINITIVA.
En aquest contracte no s’exigirà garantia definitiva, de conformitat amb la previsió
continguda en l’article 95.1, paràgraf segon, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
12. CLÀUSULES PENALS I RESPONSABILITATS
Els

incompliments

contractuals

per

part

del

contractista

derivats

de

l’incompliment de les obligacions que aquest plec, el plec de prescripcions
tècniques particulars i el contracte administratiu preveuen es classificaran en
lleus, greus i molt greus:
a) Incompliments lleus:
Compliment defectuós per part del contractista de les obligacions indicades
en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques particulars que
l'incumbeixen.
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats

b) Incompliments greus:
Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de
l'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en aquest plec i en el
plec de prescripcions tècniques particulars
Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats.
Actuació professional deficient o contrària a les normativa sectorial vigent
que haguessin donat motiu a la imposició de sancions per la Generalitat de
Catalunya o per altres organismes competents.
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats
fins una quantia màxima de 10.000 Euros.
c) Incompliments molt greus:
Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats.
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats
fins una quantitat màxima de per una quantia a 60.000 Euros.
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La imposició de penalitats correspon a l’òrgan de contractació, a proposta del
responsable del contracte i haurà de venir precedida per l’atorgament d’audiència
al concessionari per un termini de 10 dies hàbils.
Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la
garantia definitiva, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
13. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’extingirà per les següents causes:
a) Per compliment de la prestació del contracte.
b) Per la concurrència d’alguna de les causes de resolució del contracte previstes
als articles 223 i 308 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
La resolució del contracte s’haurà de declarar per l’òrgan de contractació, amb
prèvia audiència al contractista per termini de 10 dies hàbils.
14. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
La normativa aplicable al contracte objecte d’aquest plec és la següent:
a

El present plec de clàusules administratives particulars.

b

El Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei de contractes del sector públic.

c

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.

d

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d'abril, que aprovà el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

f

El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel què es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector
públic.

g

El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel què s’aprova el reglament
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

h

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

i

Subsidiàriament, els preceptes del dret privat en matèria d'obligacions i de
contractes.

j

Qualsevol canvi normatiu que es produeixi referit a les disposicions citades
s'entendrà automàticament aplicable a aquesta concessió.
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Qualsevol canvi normatiu que es produeixi referit a les disposicions citades
s’entendrà automàticament aplicable a aquest contracte.
Si amb motiu de l'aplicació d'aquest contracte sorgissin desavinences entre
l'Ajuntament

i el/la contractista, una vegada esgotada la via administrativa, se

sotmetran als òrgans judicials de la jurisdicció contenciós administrativa de
Barcelona, amb expressa renúncia del/de la contractista a la jurisdicció dels
tribunals del seu domicili.
El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels
documents annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de
tota classe promulgades per l’Administració, que puguin tenir aplicació en
execució d’allò pactat, no eximirà el/la contractista de l’obligació del seu
compliment.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PERSONA FÍSICA
declara

sota

la

seva

responsabilitat,

___________________________________),licitadora

que

(si

en

s’escau:

l’empresa

l’adjudicació

de

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________,
a) Està facultat/da per contractar amb l’Administració, atès que, tenint
capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies
assenyalades en l’article 60 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
b)

públic.
Que compleix la condició establerta en l’article 7è del Decret 238/1987, de
20 de juliol, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 872, de 3 d’agost de
1987) referent a l’obligació especificada a l’article 38 de la Llei 13/1982, de

7 d’abril, d’integració Social dels Minusvàlids.
c) Que no es troben en cap dels supòsits establerts a :
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-la Llei 12/1995, d´11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de
la Nació i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.
-la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
-la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis
de les Administracions Públiques i no es tracta de càrrecs electius regulats a la llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral general.
d) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
e) Que l’empresa es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social i que no té deutes amb l’Ajuntament de
Sant Just Desvern i que, en cas de ser proposada per la Mesa de
Contractació com a adjudicatària, es compromet a aportar en el termini de
cinc dies hàbils a comptar des de que sigui requerida:
-Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, acreditatiu que l’empresa es
troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes d’aquesta
naturalesa amb l’Estat.
-Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, conforme estan
al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social-Original o fotocòpia compulsada del document acreditatiu de l’alta en l’Impost
d’Activitats Econòmiques i presentació de l’últim rebut de l’impost, si escau.
f)

Que l’empresa compleix, o es compromet a complir en un termini de dos
de riscos laborals.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable
(Data, signatura i segell de l’empresa)

Codi Validació: 7ARMTN6K2T24ZTGYM7FA4NF6D | Verificació: http://cadaques.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 18

mesos amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS - Silvi Rahola, 2 - 17488 Cadaqués (Alt Empordà)
Tel: 972258200 www.cadaques.cat

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA JURÍDICA
El/la Senyor/a ______________ com a

_______________________________de l’empresa

______________________________ declara sota la seva responsabilitat, que l’empresa a
la

qual

representa,

licitadora

en

l’adjudicació

de

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________

capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies
assenyalades en l’article 60 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
b)

públic.
Que compleix la condició establerta a l’article 7è del decret 238/1987, de
20 de juliol, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 872, de 3 d’agost de
1987) referent a l’obligació especificada a l’article 38 de la Llei 13/1982, de

7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids.
c) Que els Òrgans de Govern i els administradors d’aquesta societat no es
troben en cap dels supòsits establerts a :
-la Llei 12/1995, d´11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de
la Nació i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.
-la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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- la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis
de les Administracions Públiques i no es tracta de càrrecs electius regulats a la llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral general.
d) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
e) Que l’empresa es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social i que no té deutes amb l’Ajuntament de
Sant Just Desvern i que, en cas de ser proposada per la Mesa de
Contractació com a adjudicatària, es compromet a aportar en el termini de
deu dies hàbils a comptar des de que sigui requerida:

-

Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, acreditatiu que l’empresa es
troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes
d’aquesta naturalesa amb l’Estat.

-

Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, conforme
estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

-

Original o fotocòpia compulsada del document acreditatiu de l’alta en l’Impost
d’Activitats Econòmiques i presentació de l’últim rebut de l’impost, si escau.

f) Que l’empresa compleix, o es compromet a complir en un termini de dos mesos
amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. (Data, signatura i segell
de l’empresa.)
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ANNEX I
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

En/Na________________________________amb NIF núm._______________, en nom propi,
(o

en

representació

de

l'empresa

_____________________,

domiciliada

_________________________,

núm.

exigides

per

_________),

optar

a

__________________,
a

CIF

__________________
assabentat/da

la

de

les

núm.
carrer

condicions

contractació

de

_________________________________________________________________,
administratives i tècniques particulars per la quantitat de _______________ euros
més

_________________

euros

en

concepte

d'expressar-se en lletres i xifres).
(Lloc, data i signatura del licitador)."

d’IVA.

(Les

quantitats

hauran
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es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de clàusules
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