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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A  LA CONTRACTACIÓ 
DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA CARRERETA VELLA D E SANT CELONI 
(TRAM COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS ANSELM CLAVÉ I ROGE R DE FLOR) 
 
 
 
1. Objecte del contracte 
L’objecte del contracte és l’execució dels treballs continguts al projecte tècnic d’obres 
d’urbanització de la Carrereta Vella de Sant Celoni (tram comprès entre els carrers Anselm 
Clavé i Roger de Flor), redactat per l’Àrea municipal de Territori i aprovat definitivament per la 
Junta de Govern Local en sessió de 31.01.2014. 
Codificació segons nomenclatura CPA 2008 (Classificació de Productes per Activitats): 
45233251-3 Trabajos de repavimentación. 
 
2. Necessitats administratives a satisfer mitjançan t el contracte 
L’any 2002 l’Ajuntament de Sant Celoni va promoure la urbanització de la Carretera Vella 
d’aquesta vila, tram comprès entre els carrers Doctor Trueta i Anselm Clavé. Anys més tard 
és voluntat de la Corporació arranjar el tram de la Carretera Vella pendent de remodelació, 
atès que presenta una calçada i unes voreres molt deteriorades i algunes instal·lacions 
obsoletes i fora de normativa. Així, la Junta de Govern Local, en sessió de 30.01.2014, va 
aprovar definitivament el projecte tècnic d’obres d’urbanització de la Carrereta Vella de Sant 
Celoni (tram comprès entre els carrers Anselm Clavé i Roger de Flor), que contempla la 
renovació de les voreres i de la calçada, la substitució de la xarxa de clavegueram en mal 
estat, el semi-soterrament de part de les instal·lacions d’electricitat i telefonia i l’adequació de 
la xarxa d’aigua potable. L’execució dels treballs projectats es considera necessària als 
efectes d’ordenar el tram de la Carretera Vella pendent d’arranjament i deixar la totalitat del 
carrer en unes mateixes condicions de qualitat.  
 
3. Import de licitació i valor estimat del contract e 
L’import de licitació del contracte ascendeix a 544.460,34 €, IVA no inclòs. Aquest preu serà 
millorable a la baixa, essent causa d’exclusió la presentació d’ofertes a l’alça. 
El valor estimat del contracte coincideix amb el mateix import.  

 
4. Aplicació pressupostària 
Al pressupost municipal prorrogat per a 2014 existeix crèdit suficient per fer front a les 
despeses d’aquest contracte. 
 
5. Règim jurídic del contracte 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel projecte tècnic d’obres d’urbanització de 
la Carrereta Vella de Sant Celoni (tram comprès entre els carrers Anselm Clavé i Roger de 
Flor) redactat per l’Àrea municipal de Territori, pel present Plec de clàusules administratives 
particulars, pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i per la seva normativa de 
desplegament.     
 
6. Durada del contracte 
El termini d’execució del contracte serà de 6 mesos, a comptar des de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig de les obres. 
 
7. Procediment d'adjudicació 
El contracte s'adjudicarà per procediment negociat amb publicitat i tramitació ordinària. 
  
8. Garanties exigibles 
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Atesa la naturalesa del contracte, no s’exigeix garantia provisional 
El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia definitiva del 
5% de l'import de l'adjudicació, IVA no inclòs. 
 
9. Presentació d’ofertes 
La documentació per prendre part en la licitació es presentarà a la Secretaria municipal, de 
dilluns a divendres de 8 a 14 hores, essent l’últim dia de presentació d’ofertes el 10 de 
setembre de 2014. 
Les ofertes també es podran presentar per correu. En aquest cas, l'empresari haurà de 
justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i, el mateix dia, anunciar a 
l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama. Sense la 
concurrència d'ambdós requisits, la documentació no serà admesa si l'òrgan de contractació 
la rep després de la data i hora de la finalització del termini assenyalat. Tanmateix, 
transcorreguts 10 dies després de la data indicada sense que s’hagi rebut la documentació, 
aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
10. Forma en què s’han de presentar les proposicion s 
Les proposicions es presentaran en tres sobres numerats:  
 
Sobre 1:  Portarà la menció “Documentació administrativa per optar al contracte de les obres 
d’urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni (tram comprès entre els carrers Anselm 
Clavé i Roger de Flor), que presenta ... ... ...” i contindrà la documentació següent:  
 
1) Còpia del document d’identitat de la persona que signa la proposició. 
 
2) Poder notarial per representar la persona jurídica. 
 
3) Escriptures de constitució de la societat i, si s’escau, de les seves modificacions o 
adaptacions posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil. 
 
4) Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions de contractar que preveu 
l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic i que ha d’incloure la manifestació d’estar al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, imposades 
per les disposicions vigents.  
 
5) Classificació empresarial en el Grup G, Subgrup 6, Categoria D. 

 
Aquests documents no caldrà que siguin validats en el moment de la presentació de 
proposicions, només els que corresponguin a l’adjudicatari hauran de ser validats, si 
s’escau, per la Secretaria municipal previ a l’adjudicació del contracte. Si concorre manca de 
validesa s’estarà subjecte a responsabilitat. 
 
Els licitadors també poden aportar el certificat d’inscripció al Registre de licitadors de la 
Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració responsable de la seva vigència. 
La presentació d’aquest certificat eximeix al licitador del lliurament material que acredita la 
personalitat jurídica, el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, la 
representació, la classificació empresarial i la declaració de no estar sotmeses en prohibició 
per contractar d’acord amb l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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Sobre 2:  Portarà la menció “Millores tècniques en el contracte de les obres d’urbanització 
de la Carretera Vella de Sant Celoni (tram comprès entre els carrers Anselm Clavé i Roger 
de Flor), que ofereix ... ... ...” i contindrà la documentació següent:  
 
- Proposta de millores tècniques en el procediment d’execució de l’obra  
- Proposta de mesures per minimitzar les molèsties als veïns  
- Proposta d’aportacions de valor afegit 
 
El contingut i l’extensió d’aquestes propostes es defineix amb detall a la clàusula 12 
d’aquest plec (Criteris per a l’adjudicació del contracte). 
 
Sobre 3. Portarà la menció “Proposta econòmica per optar al contracte per a l’execució de 
les obres d’urbanització de la Carretera Vella de Sant Celoni (tram comprès entre els carrers 
Anselm Clavé i Roger de Flor), que ofereix ... ... ...” i contindrà l'oferta econòmica de 
conformitat amb el model següent: 
 

 
____________________ (nom de la persona que presenta la proposició), veí/veïna 
de ___, amb domicili  a ___ i DNI número ___, en representació de la societat ____, 
MANIFESTO:  
 
1.  Que estic assabentat/da del contingut del projecte tècnic d’obres d’urbanització 
de la Carretera Vella de Sant Celoni (tram comprès entre els carrers Anselm Clavé i 
Roger de Flor) i del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la 
licitació convocada per l’Ajuntament de Sant Celoni per adjudicar el contracte per a 
l’execució de les referides obres. 
  
2. Que accepto íntegrament els referits projecte i plec, i em comprometo a l’execució 
de les d’obres per la quantitat de ............................. (en lletres i números) euros, IVA 
no inclòs. 
 
__________,  ___  de ___________ de 2014 
(Signatura de qui fa la proposta)  

 
11. Obertura de la documentació i de les proposicio ns 
 
Obertura del sobre 1  
Es farà en acte no públic del qual en donarà fe el secretari municipal, el dia següent al de la 
fi del termini de presentació de proposicions, llevat que s’escaigui en dissabte o festiu, cas 
en el qual es traslladarà al primer dia hàbil següent. Si s’observessin defectes materials en 
la documentació presentada, es concedirà el termini de 3 dies per a esmenar-los. 
 
Obertura del sobre 2  
Es farà en acte públic al saló de sessions de la casa consistorial a les 12 hores de l’endemà 
de l’obertura del sobre 1 (si aquest dia és dissabte o festiu, es traslladarà al primer dia hàbil 
següent). Mitjançant aquesta clàusula, tots els licitadors s’hi consideren citats. En el cas que 
s’hagi atorgat termini per a l’esmena de la documentació continguda al sobre 1, l’obertura 
s’ajornarà 3 dies més, la qual cosa es comunicarà als licitadors. En aquest acte es donarà 
compte de les ofertes que han estat admeses i s'ordenarà l'arxiu, sense obrir-los, dels 
sobres 2 de les proposicions rebutjades. En finalitzar, s’invitarà els assistents a manifestar 
els dubtes que puguin tenir o demanar les explicacions que considerin necessàries, i se’ls 
farà els aclariments pertinents. La documentació dels sobres 2 es trametrà als serveis 
tècnics per a la corresponent valoració. 
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Obertura del sobre 3  
Tindrà lloc al saló de sessions de la casa consistorial en acte públic, un cop efectuada la 
valoració de la documentació continguda als sobres 2. La data es comunicarà als licitadors. 
Un cop oberts els sobres 3, es trametrà la documentació als serveis tècnics per a la 
corresponent valoració.  
 
Els actes d’obertura dels tres sobres citats seran presidits per l’alcalde o regidor en qui 
delegui, i comptaran amb l’assistència del secretari i de l’interventor municipals, actuant com 
a secretari de la reunió un funcionari de la Corporació. 
 
12. Criteris per a l’adjudicació del contracte 
 
• Proposició econòmica: de 0 a 70 punts .  
Es valorarà atenent a la següent fórmula creixent (a més baixa més puntuació): 

          
             700 B 
P =   -------------- 

                      M + 10 B 
essent 
P: Puntuació 
B: Baixa de l’oferta en % 
M: Mitjana aritmètica de les baixes presentades en % 

 
• Millores tècniques en l’obra: de 0 a 30 punts 
Es valoraran les millores tècniques que ofereixin les empreses en cada apartat, aplicant la 
següent fórmula:  
 

 
Puntuació Total = K 1·P1 + K2·P2 + K3·P3 

 

 
essent  
K1  és el coeficient de ponderació de l’apartat  1 
P1  és la puntuació de l’apartat 1  
K2  és el coeficient de ponderació de l’apartat  2     
P2  és la puntuació de l’apartat  2     
K3  és el coeficient de ponderació de l’apartat  3 
P3  és la puntuació de l’apartat  3     
 
S’atorgarà la puntuació Px corresponent a cada apartat de la següent manera: 
 
Licitador en posició nº 1 tindrà una Px = 5 punts (millor proposta) 
Licitador en posició nº 2 tindrà una Px = 4 punts  
Licitador en posició nº 3 tindrà una Px = 3 punts  
Licitador en posició nº 4 tindrà una Px = 2 punts  
Licitador en posició nº 5 tindrà una Px = 1 punts  
Licitador en posició nº 6 i restants tindran una Px = 0 punts  
 
Apartat 1. Millores tècniques en el procediment d’execució de l’obra (K1=3) 
Atesa la dificultat d’actuar en una zona veïnal molt densa i en un vial com la Carretera Vella, 
considerada una arteria principal del municipi, es valorarà que el licitador presenti un estudi 
detallat de l’execució de l’obra que contempli la definició de les fases d’execució, de quina 

 

 



5 
 

manera es durà a terme cada fase, el seu termini d’execució, com es resoldrà la mobilitat 
(afectacions del trànsit, talls de carrers, desviaments...), etc.  
Les millores proposades per l’adjudicatari, un cop admeses i integrades al contracte, no 
comportaran cap cost per a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Apartat 2. Mesures per minimitzar les molèsties als veïns (K2=2) 
Es valoraran aquelles millores encaminades a la reducció de sorolls produïts per la 
maquinària d’obra, adequació d’horaris de treball, senyalitzacions i passos provisionals per 
afavorir la circulació de persones i vehicles en les diferents fases de l’obra, neteja dels 
accessos a l’obra i dels carrers adjacents per les afectacions de l’obra (i la seva periodicitat), 
o qualsevol altra millora en aquesta matèria que resulti adient tècnicament des del punt de 
vista de l’interès municipal, com puguin ser accions de difusió d’informació que contribueixin 
a fer conèixer la repercussió que suposaran les obres per a la població. 
Les millores proposades per l’adjudicatari, un cop admeses i integrades al contracte, no 
comportaran cap cost per a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
L’extensió màxima de la proposta de mesures encaminades a minimitzar les molèsties als 
veïns és d’1 full DINA-4 escrit a una cara, inclosos els gràfics que es consideri necessaris 
incorporar per a la correcta definició i comprensió de la proposta. Qualsevol documentació 
que excedeixi l’extensió màxima no serà valorada. 
 
Apartat 3. Aportacions de valor afegit (K3=1) 
Es valoraran aquelles millores i actuacions proposades per tal de resoldre possibles 
imprevistos que sorgeixin en els serveis afectats d’electricitat, aigua, telefonia, gas i 
clavegueram, un cop s’hagi iniciat l’obra, sense que això suposi cap cost addicional per a 
l’Ajuntament. 
L’extensió màxima de la proposta de mesures encaminades a resoldre possibles 
imprevistos és d’1 full DINA-4 escrit a una cara, inclosos els gràfics que es consideri 
necessaris incorporar per a la correcta definició i comprensió de la proposta. Qualsevol 
documentació que excedeixi la extensió màxima no serà valorada. 
 
13. Adjudicació del contracte 
De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de contractació classificarà per ordre 
decreixent les proposicions presentades que no hagin estat declarades desproporcionades i 
requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal que 
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la recepció del requeriment, 
presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva. 
L’òrgan de contractació, de manera motivada, adjudicarà el contracte dins els 5 dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació, ho notificarà als licitadors i ho publicarà al perfil 
del contractant. 
 
14. Formalització del contracte 
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el 
termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació. De 
conformitat amb els articles 156 i 223 del TRLCSP quan per causes imputables a 
l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte en el termini establert, es podrà acordar la 
seva resolució. 
Les proposicions presentades, tant les que s’han declarat admeses com les desestimades, 
seran arxivades al seu expedient. Un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per 
a la interposició de recursos sense que se n’hagin formulat, la documentació que acompanya 
les proposicions restarà a disposició dels interessats, llevat de la corresponent a l’empresa 
adjudicatària. 
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15. Règim de pagament   
El contractista té dret a l’abonament de la prestació realitzada en els termes que estableix 
l’article 216 del TRLCSP, d’acord amb el preu convingut. El pagament s’efectuarà mitjançant 
certificacions mensuals dels treballs efectuats, que hauran de ser aprovades un cop 
comprovada la seva conformitat.  
 
16. Revisió de preus 
Per aplicació del que disposa l’article 89 del TRLCSP, no s’aplicarà cap revisió de preus. 
 
17. Responsable del contracte 
L’òrgan de contractació podrà designar una persona responsable del contracte, de 
conformitat amb el que estableix l’article 52 del TRLCSP.  
El director d’obra que designi l’òrgan de contractació exercirà les funcions de direcció, 
inspecció, comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució de l’obra.  
El delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic, amb experiència acreditada en 
obres de característiques similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
 
18. Confidencialitat 
Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la 
informació que s'ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part 
de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial respecte dels secrets 
tècnics o comercials. L’òrgan de contractació no podrà divulgar aquesta informació sense el 
seu consentiment. 
  
19. Pla de seguretat i salut en el treball  
En el termini de 10 dies naturals des de la signatura del contracte, el contractista presentarà 
el Pla de seguretat i salut en el treball a l’òrgan de contractació, que serà informat en el 
termini de 5 dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació.  
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball serà 
d’1 mes des de la signatura del contracte. Si, perquè el contractista incompleix els terminis 
indicats en el paràgraf anterior, no fos possible començar les obres en rebre autorització per 
al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu.  
 
20. Penalitats  
Per compliment defectuós: Si en el moment de la recepció les obres no es troben en 
condicions de ser rebudes per causes imputables al contractista, la penalitat que s’imposarà 
com a regla general, serà de l’1% de l’import d’adjudicació, a no ser que, de forma motivada, 
l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, cas en el qual la 
penalitat podrà ascendir fins a un 5% o fins el màxim legal del 10%, respectivament. En tot 
cas, la imposició de les penalitats no eximeix el contractista de l’obligació que legalment li 
pertoca pel que fa a la reparació dels defectes.                  
Per demora: Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en 
demora, s’aplicarà el que disposa l’article 212 del TRLCSP en relació a la imposició 
d’aquestes penalitats. 
 
21. Subcontractació  
La subcontractació es regirà pel que disposa el TRLCSP (articles 227 i 228) i la normativa 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  
 
22. Compliment del contracte  
La recepció del contracte es regirà pel que estableix l’article 235 del TRLCSP i els articles 
163 i següents del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques.  
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23. Resolució del contracte  
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 
222 a 225 del TRLCSP i amb caràcter específic, en relació al contracte d’obres, pel que 
estableixen els articles 237 a 239 de la mateixa llei, així com també pels articles 109 a 113 i 
172 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
24. Termini de garantia 
El termini mínim de garantia de les obres serà de 12 mesos a comptar des de la seva 
recepció. Durant aquest termini s’aplicarà el que estableix l’article 167 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques pel que fa a les obligacions 
del contractista, així com pel que fa a la facultat de l’Administració, en cas d’incompliment, 
d’executar a càrrec d’aquell els treballs necessaris per a la conservació de l’obra.  
Totes les despeses que s’ocasionin per a la conservació de l’obra durant el període de 
garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap indemnització per aquest 
concepte. S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra por força major, que seran suportats 
per la corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que realitzi les obres 
de reparació.  
 
25. Liquidació  
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es procedirà a la 
liquidació del contracte de conformitat amb el que disposa l’article 179 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.  
 
26. Jurisdicció  
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran 
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi a 
la via administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Sant Celoni, 7 de juliol de 2014 
 
L’alcalde 
Joan Castaño i Augé 
 
 
 


